13. september 2017

Referat af bestyrelsesmødet onsdag d. 13. september 2017 kl. 18.30.
Referent: Dorte
Afbud: Ulrik
Tilstede: Gitte, Mette, Peter, Pernille, Sonja, Michael, Mette og Dorte
1. Godkendelse af referat fra det seneste bestyrelsesmøde
2. Orientering:
Formand
Der er sendt mail ud fra friskolebladet om, at vi kan opfordre forældre til at tilmelde sig en mailingliste for at
få nyheder / friskolebladet. Sonja sætter det i ugebrevet.

Skoleleder
Peter, Pernille og Sonja er i gang med at planlægge lærerkursus.
Der er gang i medarbejderudviklingssamtaler

Kasserer
Budgettet ser fornuftigt ud, det følger nogenlunde det budgetterede.
Restance: der er en gammel restance, som vi måske må afskrive. Ellers er der nogenlunde styr på dem.

Lærer
Marianne er på kursus og er snart færdig som læsevejleder, og Morten kommer snart tilbage.
Pernille er i gang sammen med storegruppen med at forvandle ”hjørnet v. Hovedbygning / Gimle til et
område som kan bruges til undervisning i naturfag o.lign.
Ellers går det godt…
Uddannelsesparathedsvurderingerne til 8. kl. er ved at blive udarbejdet.
Konfirmandundervisning er startet i dag

SFO-leder
Der er planlagt aktiviteter for året (svømning, forældrekaffe osv.)
Der er blevet lavet en ”klub” for 2. klasses drengene i SFOen, som er en stor succes
De holder ”skruen i vandet” indtil Morten er tilbage
Morgenpasningen er ”faldet til ro”, så kapaciteten passer.

Orientering fra Udvalg
- Status på byggeri
Michael og Sonja har været til møde på kommunen, og der blev lyttet meget opmærksomt og lydhørt overfor
vores ønsker, og der er nu sendt en ansøgning. Og er med på udvalgsmøde i dag, med endeligt svar d.
12/10. Derudover undersøger vi også en anden mulighed.
Nedrivning af barakken er der også ved at være lagt planer for…..
Efter d. 12 oktober går byggeudvalget i gang med at få lagt de endelige planer med mål om, at de kan
præsenteres på storforældremødet i november.
Der skal tænkes nogle tanker om hvordan vi kan skaffe lidt ekstra penge til byggeriet.

- Beskrivelse af de forskellige udvalgs arbejdsopgaver.
Michael har fået arbejdsbeskrivelser fra alle faste udvalg, og vil nu renskrive dem.

- Ny tovholder på rengøringshold
Morten Bøge har sagt ja til at være rengøringsformand for Julies hold

3. Nyt bestyrelsesmedlem
Michael Vittrup træder ind i bestyrelsen, og bliver medlem af PR udvalget.
4. Forældremøder i skoleåret 2017/2018
- Evaluering af den nye mødestruktur
Det var godt at alle møder var på samme dag
Måske øje på om ”strukturen” kunne være mere ensartet for alle møderne. En synlig dagsorden
kan måske være en god ide.
Start med en sang
5. Storforældremøde d. 23. november
Forslag til emner:
- Orientering om byggeriet
- Hvordan skaffer vi midler til byggeriet?
- Ny struktur i dele af undervisningen/nogle af fagene (det præciseres nærmere, når vi
med sikkerhed ved, hvad der skal arbejdes med på lærerkurset d. 9. -11. november).
Vi var enige om at ovenstående er gode emner for mødet, og at der ikke behøver at være mere
indhold
6. Åben Skole d. 2. november
Planlægning
Fra kl. 16…
Det er ikke nødvendigt at hele lærerværelset møder ind – Peter, Mette / Lea og Sonja.
Måske Stine vil lave mad igen ?
Hvilke bestyrelsesmedlemmer kommer? Meld tilbage senest når dagsordenen til næste møde
kommer ud.
PR udvalget, laver en video evt. fra morgensang til facebook.
Evt. artikel i Vesthimmerlands folkeblad. + annonce
Diskussion om vi evt. skal reklamere i de relevante børnehaver
Punktet skal på næste møde…

7. Antimobbestrategi
- Gennemgang og godkendelse
Sonja gennemgik politikken, den blev godkendt, opfordring til at enkelte punkter begrundes /
uddybes lidt.
Derefter bliver den lagt på hjemmesiden.
8. Ting vi skal have styr på inden næste møde/som skal på næste møde.
- Åben skole
- Evaluere arbejdsdag
- Bus / transport i det kommende skoleår
- Storforældremøde

9. Nyt fra bestyrelsen til ugebrevet.
Arbejdsdag!
Friskolebladet på Email
Mikael Vittrup indtræder efter Julies udtræden af bestyrelsen

10. Evt.
Arbejdsdag:
Vi sender hver en SMS til vores rengøringshold om, at vi gerne vil have tilbagemelding på
arbejdsdagen.
PT er der 12 tilmeldinger og 3 frameldinger 
Rengøring: Mette har haft nogle vanskeligheder på sit hold, det blev drøftet.
Der har været nogle få tilfælde hvor nye ting er forsvundet, vi drøftede problemet.
Der mangler pladser på parkeringspladsen , og der står fast både campingvogn og trailer derpå, vi vil
anmode ejerne om at flytte dem ned forneden.

