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1 Godkendelse af referat

Afbud: Lasse Holm, Henrik Linde, Christian Nørbæk.
Jytte Lind

2
a. Oplæg fra græsningslauget.

A.
Der kommer ideer fra græsningslauget, da de
mangler en vinterfold til fårene.
Samarbejde med friskole og børnehus.
Landsbylaboratoriet: Eks. fysiklokaler evt. til
9klasse, toiletter, naturundervisningslokaler.
Primitiv lejerplads til cyklister og pilgrimme. ”Sleep
with sheep ”. Lydstudie.
Den grønne kile kunne også indblandes med evt.
nye stier op til det nye område. Der er mange
muligheder. Vil vi være med? Der skal nedsættes
en gruppe, der vil tænke videre fra bestyrelsen. Jan
vil gerne være talerør til kommunedelen. Ulf melder
sig fra bestyrelse. Der skal tages fat i forældreråd og
skole. Ulf påtager sig denne opgave.

3 Opfølgning fra sidste møde
a. Vinduesparti
b. Gymnastiksal overtagelse og anvendelse
c. Lønpolitik
d. Evaluering af skolens samlede undervisning

4 Børnehuset Siden sidst Jytte

5 Skolen siden sidst

Referat godkendt

a. Det laves til det billigste tilbud. Annemarie
Duus iværksætter dette
b. Forslag fra skole og SOF: Der skal beholdes
en sal, men der skal laves et dæk ind, så der
bliver 2 etager. Der mangler forskellige
lokaler. Forslag: undervisningslokaler,
depot, lærerværelse osv. Nyt fast gulv. Jan
går videre med dette.
c. ML og TK har lavet et oplæg om
lønpolitikken på stedet. Udl. Kopi og næste
gang tages det op.
d. TK/ML lavet evaluering. Der er ingen
kommentarer hertil. Så TK kan gå videre
med den.
Vuggestuen får et ekstra barn til august.
Mad fra kroen 2 gange om ugen. Økonomien fint
hænger sammen.
Sammenpasning med bh og vuggestue. Det
fungerer rigtig godt. UB kommer med et forslag til
evt. ændring af bilag til vedtægter, da der er lidt
afvigelser her
Forældremøder. Det bliver mere spredt ud

6 Evaluering
a. Kommunikations
b. Profilfag
c. Rammer og faciliteter
7. Økonomi
a. Budgetopfølgning
b. Budget 2016

fremover, da man ønsker at imødekomme alle
forældre.
Skolehjemsamtaler. Der er kun blevet afholdt en i
år. TK overvejer at lave disse samtaler til som et
tilvalg, hvis forældre synes der er behov for det.
Tilsynsførende har været på besøg.
Projektuge er i gang og der er fremlæggelse i næste
uge.
a. Intet nyt
b. Intet nyt
c. Intet nyt
a. Årsbudget. Positivt budget. Næste gang er
budgettet færdigt fra revisor. ML laver
årsberetning.
b. Klasseopdelingsforslag. Forslag 3 er positivt
modtaget. Opbakning til budgettet fra
bestyrelsen.

8. Orientering fra udvalg
a. ingen indkomne forslag
9. Planlægning
a. Klassefordeling for 16/17
b. Dato for regnskabsmøde mellem
JJ+UB+JL+TK
10. Indkomne forslag
a. Personalesamtaler
b. Fællesmøde med personale
c. Møde med støtteforeningen
d. Ordning for bestilling af arbejde ved udvalg

Generalforsamling
11. Evt

Kommende møder: Snak om kost generelt
Punkt 3 a og b skal slettes til næste gang.

a. Klasseopdelingsforslag. Forslag 3 er positivt
modtaget.
b. Dato står JJ og UB for
a. Jytte og TK tager personalesamtaler
b. Primo Maj laves der fællesmøde for personale
forældreråd og bestyrelse.
C. Fællesmøde med støtteforening og bestyrelse 3.
marts.
d. Afleveres en seddel senest d. 7 i måneden. Holde
fast ved denne beslutning.
Afholdes den 26 april.
PR-udvalg genoptages i August.
Byfesten bliver i uge 22 og lokaldyst.
LIONs har 30 års jubilæum i år og har opfordret til
os til en ansøgning. AD vil gerne have forslag fra
Jytte og TK.

