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Godkendelse af referat fra det seneste bestyrelsesmøde - godkendt

Orientering:

Formand

Henvendelse fra forælder…

Skoleleder









Tak for lærernes dag, lærerne var meget glade, skal skrives i vores årsplan
Emneugen kører godt og er velplanlagt – der har måske været lidt forvirring
omkring information til forældrene, der kommer information ad flere omgange og
det kan virke uoverskueligt.
Generel snak om hvordan man måske kan optimere information til forældre
Det overvejes hvordan man kan få lavet 3 engelskhold i mellemgruppen, da de
nuværende 2 hold ikke fungerer så godt.
Thea er tilbage 6/11
Der skiftes ”blokfagsbemanding” efter uge 44, efter planlagt skema
Der har været nogle henvendelser omkring nye elever, og de bliver taget ind i det
omfang der er mulighed for det. Alle med ”gode historier” om friskolen
Der mangler stadig lidt flere forældre til især 7/8 kl. i november når lærerne skal på
kursus

Kasserer


Er ikke tilstede, men balancen blev præsenteret og det ser fint ud.

Lærer


Stine fortalte om emneugen

SFO-leder





Morten er tilbage, det er dejligt
Elena virksomhedspraktikant er begyndt
Der har været et par henvendelser fra forældre omkring, hvilke tanker vi har om
miniSFO. Vi ønsker miniSFO hele ugen, da vi tænker det giver det bedste forløb for
børnene.
Mette er sygemeldt i uge 43 og 44, der er sat vikar på
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Der kommer nye vinduer snart

Orientering fra Udvalg
 Status på byggeri
Der er en endelig beslutning på byrådsmødet i morgen, hvor byrådet godkender budget
for næste år. Derefter bliver der indkaldt til byggemøde derefter. Vi tænker, at der kan
bygges i maj/juni næste år.
 Evaluering af arbejdsdag
Der var rigtig god opbakning til arbejdsdagen, der blev malet, sat loft op, og ryddet godt
op i kælderen. Der var omkring 100 til spisning.
STOR ROS til udvalget for en velplanlagt dag!! Det var nemt at finde ud af hvad man
skulle, og dejligt at Didde og Ulrik hele tiden var der til at guide.
Det kunne være godt med trolltex i flere af skolens lokaler.
I alt var der ca. 30 familier der ikke deltog, de 15 af dem havde meldt afbud.
Arbejdsredskaber til lærerne

- Sonja fremlægger. Bilag udleveres på mødet.

Lærerne har brug for at få en PC til arbejdsbrug. Der er 7 som ønsker at få en nu. Skolen
giver 4500 til en ny, de som ønsker en dyrere computer kan få den mod en egenbetaling.
Skolebus/busrute i skoleåret 2018/2019

- Ny bus hvornår?
- Ruten i det kommende skoleår.

Bussen er i meget dårlig stand, den er ofte til reparation. Vi skal have en ny bus!. Ulrik vil
sammen med Svend og et par forældre, se på hvad muligheder der er. Vi ønsker en 50
personers bus. Vi skal have undersøgt om vi skal købe eller evt. lease.
Der bliver tilsyneladende ikke de store ændringer i ruten til næste år.
Åben Skole

- Sonja fremlægger skitse
- Arbejdsopgaver fordeles

Der er lavet annonce, Svend sætter skilte op.
Stine laver mad evt. med lidt hjælp fra et par storegruppeelever.
Michael, Ulrik og Dorte deltager fra bestyrelsen.
Storegruppeelever vil måske vise rundt.
Storforældremøde

Dagsorden: byggeri, oplæg fra lærere efter deres kursusdage, diskussion af fremtidig
politik for computere i storegruppen.
Sonja skriver i ugebrevet, at vi ønsker tilmelding
Stine bager..
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Kommunal børnesundhedsprofil.

- Sonja fremlægger.
- Skal vi være med?

Vi vil gerne være med.
Ting vi skal have styr på inden næste møde.

Bus

Nyt fra bestyrelsen til ugebrevet.





Evt.

Tak for opbakning til arbejdsdag
Storforældremøde
Åben skole

Rengøring:
Ulrik får Haldrups på sit rengøringshold.

