Bestyrelsesmøde 4-10-18
Tilstede: Mikkel, Torben, Jytte, Christian, Jan, Morten, Mette F, Mette B, Carina, Ronni, Iben, AnneMarie og
Ulf.
1. Godkendelse af referat
2. Opfølgning på sidste møde
a. Bygninger
Køb af grunde
b.Gratialer
c. Regler for opslag på
hjemmeside med
personoplysninger

3. Orientering
a. Personale
b. Langsøbussen
4. Børnehuset siden sidst

5. Skolen siden sidst

6. orientering fra udvalg.
a. Arbejdsdag
b. Jubilæumsfesten

Godkendt.
a. Underskrevet købsaftale af
grunde.
B. JJ har ikke arbejdet videre med
dette
C. Vi afventer svar fra
friskoleforeningen. Men
umiddelbart er der ingen
problemer.
Der er ansat ny lærer.
Bussen er klar igen og kører nu.
Alle ledere i Viborg kommune
skal på kursus i de nye
lærerplaner.
Der bliver ikke sagt nej til nye
børn.
Der er blevet snakket omkring
bygninger. Der bliver et nyt møde
herom d. 5/11-18 fra 17-19.
Nye toiletter for at spare på
vandet. Solsegl til overdækning,
hvor barnevogne skal stå, når de
skal sove.
Der er ønsket en dør imellem de
to vuggestue-rum.
Der er kommet to nye elever i 6.
klasse.
Lejrskole: der er overvejelse om
andre muligheder, da der er
mange flere elever i dag end da vi
startede ud med lejrskole.
a.Det var fint om formiddagen,
med gassen gik lidt af ballonen.
Der blev lavet rigtig meget. Dog
er der stadig opgaver der
mangler.
Evt. mødes efter frokost og samle
op på opgaver der mangler og
dem der er lavet.

b. Det har været en stor er
succes. Men man kan godt skære
en time af programmet.
Måske skal vi nå længere ud med
reklame omkring arrangementer.
Vi kan bruge de sociale medier.
Forslag om at skrive punkter ned
omkring fra festen, så vi ikke skal
”opfinde den dybe tallerken”
næste gang.
7. Økonomi

8. Orientering fra udvalg

9. Planlægning
10. Indkomne forslag
a. Ansættelsesudvalg
b. Lønpolitik og lønforhold.
c. Skolekreds og støtteforening.
d. Der skal udarbejdes en profil
for institutionen. I første omgang
skolen.
e. Investeringsønsker

Vi er under budget i både skole
og børnehus. Der er brugt mere i
løn, renovering og
undervisningsmaterialer.
TK skal lave punkter til budgettet,
da det skal med næste gang.
Områdeudvalget laver nu
legeplads gennemgang. Ronni
synes det er en stor omgang, og
vil gerne give opgaven videre.
TK vil gerne følge op på denne og
giver opgaven videre til en anden.
Intet nyt
a. Ansættelsesudvalget fra denne
omgang, vil modtage et skriv de
skal kommentere på fra TK.
b. Vi skal have nogle
retningslinjer for børnehuset ift.
lønstigninger. Det er der ikke i
dag. TK, ML og JL sætter sig
sammen, for at skrive noget ned.
c. Skolekredsen bliver mindre.
Skal vi gøre noget eller ej? Vi skal
invitere skolekredsen og
støtteforeningen, når vi har nogle
arrangementer.
Hvordan kan vi takke
støtteforeningen, da den er
meget vigtig for os som
institution? ML tager en snak
med Keld Gregersen omkring,
hvordan vi kan sikre os der
forbliver en støtteforening og
bestyrelse i støtteforeningen.

d. IC holder et lille oplæg omkring
vision, mission og kernepunkter.
IC og TK laver et udkast til næste
gang. Det bliver sendt rundt på
mail og bestyrelsen skal gøre sig
tanker herom.
e. Ny kopimaskine/printer.
Ulf vil gerne kigge med på et evt.
tilbud på kopimaskine/printer.
Nyt wifi-netværk, da det ikke
virker optimalt. IT-udvalget får
denne opgave. De skal kontakte
nuværende leverandør, for at
høre om de kan gøre det bedre
end nu. Ellers skifter vi
leverandør.
TK og ML tager fat i IT-udvalget,
til et møde.
Evt.

Ferieloven ændres.
Vi skal forhøre os hos
friskoleforeningen, inden vi tager
en beslutning herom. JJ tager
kontakt til dem.
IC kommer med et forslag om at
samle de forældre der har børn i
7-8klasse. Det er for at tage
snakken omkring, hvad skal de
forskellige elever. Fortsætter de
på skolen, eller skal de noget
andet?
TK har tidligere sendt et
spørgeskema ud til forældre
herom. TK vil gerne lave et
aftenmøde for disse forældre.

ML: Kan man lave nogle uger,
uden for den oprindelige ferie,
hvor det er ”lovligt” at tage
børnene ud af skolen.
Næste møde: Ferieuger uden for autoriseret ferie.

