9. august 2017

Referat af bestyrelsesmødet onsdag d. 9. august 2017 kl. 18.30.
Tilstede: Michael, Sonja, Peter, Julie, Marianne, Mette, Mette, Ulrik, Didde, Gitte og Dorte
Referent: Dorte
1. Godkendelse af referat fra det seneste bestyrelsesmøde
Referat godkendt
2. Orientering:
a. Formand
Intet at orientere om

b. Skoleleder
121 børn indskrevet
Skoleåret er godt begyndt
Peter og Helle har 10 års jubilæum
Der er skolefoto d. 31/8 – det vil være godt hvis alle bestyrelsesmedlemmer kan komme forbi og få taget
billede til hjemmesiden.
Tilmelding til 9. klasse tages op på forældremødet i næste uge.
Der er et ønske fra det tekniske personale om at få forlænget udhænget over cykelskuret, for at undgå regn i
fyrrummet (vedligelsesudvalget tager hånd om det)
c. Kasserer
Intet
d. Lærer
Der er lavet strukturændringer så lærerne i højere grad underviser i deres linjefag.
e. SFO-leder
Der har været tryk på de sidste par dage
I sommerferien har der været rimeligt forhold mellem tilmeldte og fremmødte børn
Der er 41 børn indskrevet.
Der har været TRAVLT i morgenfritter 22-27 børn.
Der er svømning om mandagen i år
Der bliver lavet aktivitetsplan
Morten skal have buskørekort.
f.

Orientering fra Udvalg
- Evaluering af hovedrengørings- og arbejdsdag d. 5. august.
En god dag, vi kunne have ønsket os lidt flere deltagere
Den gule mappe bliver opdateret – vær opmærksom på de nye faste opgaver

- Respons fra forældre.
Vi tager med på forældremødet, at vi ønsker at få respons, når vi sender noget ud
Der er også brug for at forældre i højere grad læser ugebrevene
- Status på byggeri
Michael og Ulrik undersøger fortsat muligheder for finansiering.
og om der skulle være muligheder for en brugt pavillon
Prisen på nybyggeri 300 kvm. ender på en pris på 2,2 million kr. uanset hvor vi spørger.

- Beskrivelse af de forskellige udvalgs arbejdsopgaver. Udvalgene kommer så vidt muligt selv med et
oplæg (mundtligt eller skriftligt).
Skal sendes til Michael inden næste bestyrelsesmøde, så samles det.
3. Forretningsordenen underskrives.
Forretningsordenen blev underskrevet og godkendt pr. dags dato

4. Forældremøder i skoleåret 2017/2018
- Fremlæggelse af den nye forældremødeform.
For at økonomisere med kræfterne er møderne på en aften
Og strukturen er lavet så man begynder fælles og derefter går ud i de enkelte klasser
Lærerne finder ud af at få formuleret en forventning til de kommende forældreråd
- Hvad siger bestyrelsen til forældrene på forældremøderne?
Udgangspunkt i ”Faglighed, fællesskab, nærvær” mm.?
Lidt om hvad vi arbejder med pt., planer om byggeri, finansiering, respons.
5. Spørgeskemaundersøgelse.
- Michael gennemgår svarene.
- Giver de anledning til ændringer/tiltag af nogen art?
Vi kan ikke konkludere noget på baggrund af 2 besvarelser (ud af 3)
6. Godkendelse af skolepenge samt SFO-betaling.
Godkendt
7. Årshjul
- Michael gennemgår hjulet.
Der var enkelte tilføjelser og rettelser.
8. Hjemmeside.
- Hvilke informationer skal der være på vores hjemmeside?
- Hvordan skal den se ud?
- Hvem kan lave den?
Michael og Sonja laver et oplæg ang. hjemmesiden til senest november.
9. Ting vi skal have styr på inden næste møde.

10. Nyt fra bestyrelsen til ugebrevet.
11. Evt.
Ros til bestyrelsen fra Sonja !!

