01-03 2017

Referat af bestyrelsesmødet onsdag d. 1. marts 2017 kl. 18.30.
Referant: Dorte
Tilstede: Sonja, Martin, Ulrik, Mette, Mette, Laila, Kasper, Julie
Afbud: Michael og Peter

Pkt. 1

Godkendelse af referat fra det seneste bestyrelsesmøde
(Budget skal også underskrives.)

Referat blev godkendt og underskrevet
Budget blev underskrevet

Pkt. 2 Orientering:
- Formand


Storkereden vil gerne dele stand med os på forårsmessen



Der har været et par forældrehenvendelser vedrørende Tysklandsturen, for 7/8 klasse. Vi
havde en drøftelse omkring begrundelser for turen, og hvorfor den nu er blevet som den er
blevet.
- Skoleleder



Marianne er under uddannelse som læsevejleder, det er et højt prioriteret område, at ALLE
børn på skolen skal lære at læse, og sigtet er at hver gruppe får en uddannet vejleder.



Der er fortsat gang i planlægning af næste skoleår, med bl.a. fagfordeling, mange små
brikker skal falde på plads.



I samarbejde med UU vejlederne er lærerne i gang med at lave
uddannelsesparathedsvurderinger for 8 kl. De elever som bliver erklæret ikke
uddannelsesparate skal der så lægges en plan for, så de kan blive det inden de om 1 ½ år går
ud af 9 kl.



Der er nye krav til indholdet på hjemmesiden fra undervisningsministeriet. Det kommer til
at kræve et grundigt eftersyn, for at leve op til de nye krav.
- Kasserer



Restancer, udsat til næste møde

- Lærer


Det fungerer godt på lærerværelset



Der er lejet en efterskole et ukendt sted i Danmark til årets lejrskole - det bliver GODT
- SFO-leder



Der er afholdt vellykket fastelavnsfest



Der er blevet skønt og næsten færdigt indrettet på 1. sal (masser af god leg deroppenu)



De er ved at indrette et danse / gamerroom



Mette skal til årsmøde med andre børnehaveklasseledere fra FSL i Vejle



Der er klar til miniSFO – nu venter vi blot på de sidste tilmeldinger
- Udvalg
-PR

Der er mangel på gode billeder til forstørrelse. Julie, Kasper og Sonja finder i fællesskab ud af
at få fundet nogle gode billeder som kan lamineres og bruges til messen
-

Byggeudvalg

Der er fortsat gang i undersøgelser omkring økonomi i byggeriet. Fokus er på at få et så billigt
tilbud som muligt. Ulrik er ved at undersøge nogle tal med CBS, og er også ved at undersøge
muligheder ved scandibyg og et lignende firma. Derudover taler han med nogle forældre om
hvad forældregruppen evt. kan bidrage med af frivilligt arbejde i forbindelse med et byggeri.

Pkt. 3 Ny tilsynsførende
Sonja har været i kontakt med en certificeret tilsynsførende, som er interesseret i at
blive tilknyttet vores skole. Nærmere info på mødet.


Sonja informerede om, at hun har fundet en kandidat til ”jobbet” som tilsynsførende,
bestyrelsen bakkede op om forslaget, og vil indstille til valg på generalforsamlingen.

Pkt. 4 Deltagelse i Forårsmessen
Planlægning: Hvem gør hvad?
Der søges fortsat forældre til standen, det ville være skønt med mere end de 3 som har meldt sig.
Der er fribilletter til alle dem som deltager + deres familier
Fra bestyrelsen deltager: Martin, Michael, Ulrik, Mette, Julie og Dorte
Der er styr på de praktiske ting ellers
Kasper laver et lille reklamespot som vi kan lægge på facebook
Sonja laver en lille folder som vi kan dele ud til interesserede

Pkt. 5 Generalforsamling
Hvad skal vi have styr på inden da?
Hvem gør hvad?
Martin kan ikke deltage, så næstformanden må fremlægge hans beretning
Vi ”summer” lidt på at finde en oplægsholder som kan tale om betydningen af fælleskabet og
forældreopbakningen / inddragelsen på en friskole som vores. Sonja kontakter friskoleforeningen
for evt. kandidater.
Laila og Martin genopstiller ikke, Michael lader gerne pladsen gå til en anden. Der er 1-2
kandidater som vi ved om, men det ville være fint med et par stykker mere.

Pkt. 6 Arbejdsdag i foråret
Hvornår?
Hvem gør hvad?
Udvalget ”trækker i arbejdstøjet” og fremlægger en plan på næste møde 
Pkt. 7 Ting vi skal have styr på inden næste møde…


Evt. oplægsholder



Overblik over restancer

Pkt. 8

Nyt fra bestyrelsen til ugebrevet



Messe



Kandidater til bestyrelsen….

Pkt. 9


Evt.
Rengøring
På det sidste er enkelte familier udeblevet fra rengøringen, vi forsøger med en opringning
fra ”holdlederen”, som kan få klargjort, at det er deres eget ansvar at finde en evt. afløser,
hvis de er forhindrede – og måske give et par gode ideer til hvad de kan gøre, så det ikke
kommer til at ske igen. Samt få understreget, at andre faktisk kommer til at løbe stærkt for at
nå det hele, når de ikke dukker op, og det virker demoraliserende for dem som oplever det.

