Referat bestyrelsesmøde
Torsdag den 06. september 2018
Kl. 19.30 til 22.00
På skolen
Deltagere:
Lene/Ole Kamp, Hanna Lund Petersen, Marie Volf, Lisbeth Lausten Bang, Mai-Britt Nollin, Mads
Papsø og Dorthe Kvist Madsen(referent).
Fraværende: Camilla Brix, Mette Alstrup og Casper Due, en lærer repræsentant,

1. Sang, valgt af Mads Papsø (10 min.)
2. Godkendelse af dagsorden og referat
(5 min.)

3. Økonomi (30 min.)
a) Skolen ifht. antal udmeldte
børn
b) Børnehaven ifht.
personalesituationer
c) Børnetal i bhv’en på sigt
d) Muligt kommende byggeri

(D)

4. Bestyrelsens aften torsdag d 25/10 kl.
18.30-20.30 (20 min.)
a) Indhold?
(O, D)

5. Bestyrelsens kursus tirsdag d. 2/10 kl.
17.00-20.00, hos os afholdt af Dansk
Friskoleforening (15 min.)

Marken er mejet
Referat fra maj måned sendes rundt, så det
kan godkendes næste gang.
3a: Lige nu er der 91 elever meldt ind på
skolen. Vi har fået mange udmeldinger før og
efter sommerferien, men der er logiske
forklaringer til alle udmeldingerne, så ingen
grund til nervøsitet.
3b: Hanna orienterer om personalesituationen.
3c: Børnetallene ser fine ud for børnehaven
de næste år.
3d: punktet blev ikke drøftet.
Nye ideer i spil til indhold og struktur på
aftenen. Hvordan kan vi få forældrene mere i
tale omkring skolens værdier og det vi som
skole er gode til.
Kurset afholdes her og som udgangspunkt
deltager hele bestyrelsen.

(O, D, B)

6. Bestyrelsen udfylde samtykke
erklæringer (5 min.)
PAUSE 5 min.
7. Plan for parkeringsplads v. Bodil (10
min.)
(O, B)

8. Gennemgang af alle udvalg (30 min.)
Bus, rengøringsudvalg/græsslåning og tombolascene/drama udvalg (Mai-Britt)

Bodil og Mette har udtænkt en ny plan for
parkeringspladsen. Der skal lige flyttes noget
jord og nogle køreplader inden planen sættes
i værk. Der orienteres i ugebrevet om den
nye plan.
8a: ruterne fungerer godt. Evalueres til
efterårsferien.
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a) Hvordan fungerer busruterne i
det nye skoleår?
b) Evaluering af hovedrengøring:
8. kl ?, hvem tjekker
rengøringsmidlerne inden?
c) Hvordan fungerer
græsslåningen?
d) Ny dato for julefredag
Fonde, PR, Lejrskole og Arrangement udvalg
(Mette)
e) PR for skolen?, PR udvalgets
funktion?
Vedligeholdelses, legeplads og byggeudvalg
(Mads)
f) Evaluering af arbejdslørdag og
dato for 2019 (Fx d 25/5
2019?).
(D,B)

9. Siden sidst (15 min.)

8b: Louise ønsker at stoppe som koordinator
for hovedrengøring i august. Ny koordinator
findes til bestyrelsens aften. 14 dage før hver
hovedrengøring skal de to tovholdere tjekke
om der er rengøringsmidler og bestille det
der mangler. Koordinatorerne orienteres om
dette til bestyrelsens aften.
8c: Ifht. Græsslåning har vi modtaget klager
fra skolens naboer både før og efter
sommerferien ang. tidspunktet, hvor der
slåes græs. I referatet fra bestyrelsesmødet i
maj har vi opstillet nogle anbefalinger ang.
tidspunkt for græsslåning, som vi opfordrer
til følges. Maj-britt skriver en lille note
omkring græsslåning, som kommer i
ugebrevet enten uge 36 eller 37. Ellers er der
stor tilfredshed med græsslåningen både på
friskolen og i børnehaven, trods ekstra
udfordringer ifm. den øgede beplantning.
8d: Arrangementet bliver d.13.12.18
8e: punktet udsættes til næste møde.
8f: arbejdslørdag bliver d. 25.5.19. Vi
evaluerer arbejdsdagen til næste møde.
Udsat til næste møde

a. Lokalt stormøde
b. Artikel til Lokalbladet
c. Friluftsrådet

10. Evt. (5 min.)

Maj-britt: husk at sende dagsorden til
suppleanter.
Lene: forældremøde i ældste-gruppen
udskydes til Erling er tilbage.

(O = orientering, D=drøftelse, B=beslutning)
Kommende punkter til fremtidige møder:
g) Dato for revisormøde i foråret inden generalforsamling
h) Evaluering af cykelløb
i) Evaluering af arbejdslørdag
j) Juletorsdag – tidspunkt??
k) Revisor + bankbesøg i marts
l) Evaluering af og evt. ny struktur af bestyrelsens aften, så vi er klar til 2019
Kommende møder og arrangementer:
Oktober: d. 2.10.18 - bestyrelseskursus kl.17-2
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Oktober: d. 25.10.18 - bestyrelsens aften
November: d. 8.11.18 - bestyrelsesmøde
December: d. 6.12.18 - bestyrelsesmøde
Januar: d. 10.1.19 – bestyrelsesmøde

Referatet underskrevet af:
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