Referat bestyrelsesmøde
Torsdag den 08. marts 2018
Kl. 19.30 til 22.00
På skolen
Deltagere:
Lene/Ole Kamp, Hanna Lund Petersen, Erling Bossen, Lisbeth Lausten Bang, Mads Papsø, Mette
Alstrup, Camilla Brix og Maria Fredberg(referent).
Fraværende: Mai-Britt Nollin, Marie Volf og Casper Due

1. Sang, valgt af Mette (10 min.)
2. Godkendelse af dagsorden og referat (5 min.) Idræt status under pkt. 11 flyttes op til
pkt. 8.
3. Skolepenge til lejrskole og udenlandstur – frekvens og beløb. (15. min)
På nuværende tidspunkt indbetales 150 kr. pr. måned i 5-8 klasse og det går til 4 ture i
ældstegruppen. De 4 ture er; introtur i både 7. og 8. klasse, københavnertur samt
udenlandsturen – samlet beløb 6.600 kr. pr. elev.
Der har været forslag omkring at vi skulle ændre betalingsproceduren så
indbetalingsperioden bliver længere men samme beløb i sidste ende. Så forslaget er at
der fra og med 1. klasse til 8. klasse indbetales 75 kr. pr. måned. Vi drøftede begge
forslag. Fordelen ved at fastholde den nuværende ordning er at der er en
forventningsglæde for eleverne, når betalingen begynder i 5. klasse og de kan begynde at
se frem til de 4 ture som venter i ældstegruppen.
Der stemmes om hvilken indbetalingsordning som skal gælde. Det blev enstemmigt
vedtaget at vi fastholder den nuværende indbetalingsform med 150 kr. pr. måned i 5.-8.
klasse.
Det har hele tiden været gældende at beløbet ikke kan tilbagebetales, idet turene, som
pengene går til, er en del af undervisningen og fællesskabet. Dette fastholdes, så det
stadig ikke er muligt at få pengene retur i tilfælde af at nogle elever ikke deltager, eller
stopper på skolen.

4. Status på bus – meget kort (10 min.)
-

Sammendrag fra busmødet den 7/3.

Maria læste referatet fra busmødet op for de øvrige deltager på mødet og Mette fortalte
også fra mødet. Efterfølgende drøftede vi de konkrete spørgsmål fra busmødet, som
også fremgår af referatet fra busmødet. Svarene på spørgsmålene fremgår herunder.
1) Kan forældre få lov at køre bussen som fx til præstundervisning – Nej det er ikke muligt for
forældre at anvende bussen. Bussen skal stå til rådighed for både skole og børnehave.
2) Efter udfasningen af bussen i sommeren 2020 er det da muligt:
- for børnene at komme på skolen før kl. 7. – Nej, idet skolen først åbnes kl. 7 og det er 1
time og 15 min. før undervisningen starter. Det er et flot tilbud at man må komme på
skolen så tidligt om morgenen.
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-

-

for børnene at vente på skolen indtil de kan hentes af deres forældre om eftermiddagen.
- Hvis der er behov for dette i år 2020, kan vi til den tid finde en løsning i stil med den
nuværende venteordning.
gøre brug af bussen til en forældreordning, hvis bussen ikke sælges. - Nej det vil ikke
være muligt.

Ole påpeger at bestyrelsen tidligere traf en beslutning omkring bussen, som netop
tilgodeså busbørnene ved at give dem 3 år mere med bus frem til sommeren år 2020. På
de fleste andre Friskoler, som har afviklet deres busordninger, har de maksimalt fået 1 år
mere med bus. Det er en ansvarlig beslutning, som også giver busforældrene tid til selv
at finde løsninger.

5. Hovedrengøring – forslag omkring 8. klasserne ved udeblivelse (10 min.)
Der kom forslag om at 8. klasserne ikke kommer på hovedrengøringslisten for det sidste
år. dvs. vinteren i 8. klasse og sommeren i 8. klasse. Vi besluttede at 8. klasserne
fremover fritages for hovedrengøring i 8. klasse.
Der er efterhovedrengøring kommet 2 klager vedr. nogle få områder og klagerne er nu
blevet drøftet.
6. Rengøring og græsslåning – opdatering af listerne og frekvensændring (20 min.) (MaiBritt kan du sende info el. lister herom forinden mødet?)
Der er kommet forslag fra forældrekredsen om at man fx slår græs i en begrænset
periode. Herved vil det så blive muligt at slå græs for de familier, som ønsker dette.
Der er mange familier som har givet ønske om at komme på græsslåningslisten og det er
positivt. Hidtil har Lars Elsborg slået græs over ved børnehaven og det vil vi gerne ændre
så dette komme med ind under skolens græsslåning, da det vil være naturligt at alt
græsslåning hører sammen. Dette hænger også godt sammen med at flere forældre
ønsker at slå græs. Det blev yderligere drøftet at hvis vi beslutter at man kun kan være
på græsslåningslisten i en begrænset periode, vil det være en fordel at vi har en slags
”formand” for græsslåningslisten, som sørger for at alt er i orden og at maskinerne
vedligeholdes og holdes godt kørende. Torben Pedel fritages fremadrettet fra
græsslåning, så han i stedet kan hellige sig sine mangeartede pedel-opgaver.
Græsholdet har afholdt opstartsmøde.
Lisbeth følger op på rengøringslisterne med Inger og melder tilbage senere, hvordan
listerne går op og hvor mange familier der skal være på græsslåningslisten. I samme
forbindelse beslutter vi så hvordan det skal foregå, hvis man slår græs i en begrænset
periode.
PAUSE (5 min.)

7. Generalforsamling (15 min.)
Vi mødes kl. 18.30. Maria kommer kl. 19 og Camilla kl. 19.20
Lene og Ole står for blomst og sang
Hanna bestiller 2 vinkasser hos Kai Købmand.
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Maria taler med Svend Aage og gennemgår dagsordenen.
Lærerne er stemmetællere.
Camilla er referent til mødet.

8. Sti til Værkeriet og status på Idræt (15 min.)
Vi har undersøgt muligheden for at benytte nogle af de lokale faciliteter til Idræt. Der
arbejdes på en god løsning. Lene og Ole fortæller at de har drøftet idrætspunktet på
lærermødet og de er med på at benytte de omkringliggende lokale idrætsfaciliter.
Hver stamgruppe på nær børnehaveklassen og lillegruppen vil så få 2 timers
sammenhængende idræt. Når man skal til idræt på Værkeriet eller Lemming IF er
gåturen frem og tilbage dels opvarmning og alm. motion.
Lene og Ole påpeger at det vigtigt at vi undersøger om det er muligt at få en sti til
værkeriet, da det vil øges sikkerheden for børnene.

9. Markedsdag (15 min.)
Hanna fortæller om markedsdagen og hvor vi tager snakken om det er relevant at vi som
institutioner skal stå med en stand. Vi har været med tidligere, hvor der ikke har været så
stor interesse. Så vi beslutter at vi ikke skal have en stand i år.

10.Gennemgang af alle udvalg (15 min.)
Bus, rengøringsudvalg og tombola-scene/drama udvalg – Mai-Britt
- Busreklamer status v. Casper. Casper var ikke med til mødet, så Maria følger
efterfølgende op på punktet og giver besked videre til Mette, da det hører under PR.
Fonde, PR, Lejrskole og Arrangement udvalg - Mette
Vedligeholdelses, legeplads og byggeudvalg – Mads Nu er det bålhytten der arbejdes
på.
11.Siden sidst (10 min.)
- Idræt status efter lærermødet v. Lene og Ole – flyttet op til punkt 8.
12.Evt. (5 min.)
Kommende møder:
Generalforsamling: torsdag d 15/3 kl. 19.30
Arbejdslørdag: lørdag d 26/5
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