Referat bestyrelsesmøde
Torsdag den 18. august 2016
Kl. 19.00 til 21.30
På skolen
Deltagere:
Lene/Ole Kamp, Hanna Lund Petersen, Marie Volf, Mette Marie Richardt, Lisbeth Lausten Bang,
Casper Due, Camilla Brix(referent), Mads Papsø, Mette Alstrup, Mai-Britt Nollin
Fraværende: Maria Fredberg

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra maj (5 min.)
2.

3.

4.

5.
6.

7.

Der mangler at sendes referat ud fra maj. Det skal godkendes på næste møde.
Bussen v. Lene og Ole (20 min.)
Lars Elsborg vil gerne opsige sin stilling om eftermiddagen. Der har været stillingsopslag
på Facebook og andre steder. Der er ikke kommet nogen henvendelser. Flere er blevet
spurgt om det var noget for dem, men desværre ikke.
Vi drøfter bus situationen de næste par gange på bestyrelsesmøder.
Fitnessplaybane, placering og DGI gavefond v. Lisbeth (20 min.)
Fitnessplaybanen bytter plads med Militarybanen, sådan at Fitnessplaybanen kommer
helt op mod spidsen af grunden og væk fra hovedbygningen.
DGI Gavefonden er oprettet, og klar til at modtage penge, så snart den reklamen kommer
ud i postkasserne. Vi retter sedlen til.
Linket skal ligge på forsiden af skolens hjemmeside.
De bliver delt ud i Sejling, Nisset, Ebstrup, Lemming og Serup (muligvis Skægkær).
Alle elever og børnehavebørn, skal have en med hjem.
Vi tager punktet på igen til næste møde d. 15. sep.
Merbevilling til Ipad v. Hanna (10 min.)
Børnehaven er forpligtet af læring via digitale medier. Deres pæd. dag omhandlede
”Læringsmæssigt brug af IPAD i børnehøjde”, og ønsker derfor 3 IPAD i bhv’en til 40
børn. IPAD vil blive benyttet til filmoptagelser med børn, læringsspil ud fra de aktuelle
pædagogiske læreplaner, diverse læringsspil, kims-leg, billedoptagelser m.v.
Hanna taler med Casper omkring økonomien.
Merbevilling til fejedreng v. Hanna (10 min.)
Hanna taler med Casper om økonomien.
Vedtægtsændringer for Bhv. v. Hanna (15 min.)
Hanna sender det der er tilrettet ud, så vi på næste møde kan komme med indsigelser og
kommentarer til teksten. Hanna sender det først til Maren Skotte fra Dansk
friskoleforening og efterfølgende til os.
PAUSE
Evaluering af hovedrengøring d. 6. august 2016 (15 min.)
Det gik rigtigt godt. De forældre der arbejdede denne dag, gjorde det rigtigt godt. Der
kom en masse gode ideer til forbedringer til næste hovedrengøring d. 7. januar 2017.
Til næste sommer bliver det lørdagen efter skolestart, derfor bliver der en almindelig
rengøring før sommerferien er slut.
Der bliver sendt de ønsker der kom fra forældrene, til Lene og Ole.
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8. Revidering af dokumentet ”reduktion af forældrebetaling” (15 min.)
Hanna har sendt et nyt forslag ud, og der er kommet en lille ændring til den nye. Ønsket
er, at den skal være så kort og konkret som muligt.
Hvis man har 3 eller flere børn i børnehave og SFO, der skal bare være en i børnehave, så
er der reduktion.
9. Orientering fra udvalgene (10 min.)
Bus, rengøringsudvalg og tombola-scene/drama udvalg – Mai-Britt
Ingen formand for busudvalget, det bliver der fundet til bestyrelsens aften.
Fonde, PR, Lejrskole og Arrangement udvalg – Mette
Stor succes med madlavningen til lejrskole.
Arrangement udvalget skal snart i gang med planlægningen af Forældre og personalefest
d. 4. feb. 2017.
Vedligeholdelses, legeplads og byggeudvalg – Mads
Martin har flyttet noget jord, og lagt fliser, Mads tager kontakt til Torben Vester ang.
læbæltet.
Græsslåning – Camilla

10. Tilbagemelding fra kursus v. Lisbeth og Mai-Britt (20 min.)
Punktet venter vi med til en anden gang.
11.Evt. (10 min.)
Stormøde, hvem kan repræsentere os? Hanna kommer fra børnehaven, Marie
repræsenterer skolen, SFO og Byhaven.
Vi tager det på som punkt igen, hvor vi drøfter hvem der fremover skal med?
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