Bestyrelsesmøde 4/9-18
1. Referat godkendt

2a. Intet nyt
2b. JJ er i gang med at lave et udkast til næste møde.

3 Orientering

4.a se bilag fra børnehuset

4b. Der er i gang sat en arbejdsproces omkring børnehuset. Der kommer opfølgende information på
næste møde.

5a. Se bilag fra skolen. Det går rigtig godt med de nye lærer. De er faldet godt ind i personalegruppen.

6. Evalueringen intet nyt.

7. Økonomi
Der er kommet en vikar for Annemarie på kontoret. Det fungerer godt.

8 Orientering fra udvalg. Intet nyt

9. Planlægning af jubilæum.
Der er lavet en indbydelse, som vil blive delt rundt og lagt på nettet.
AF laver en arbejdsplan, over de opgaver, der skal laves og uddelegeres
Ninna Skytte vil blive spurgt ang. fotografering på dagen.
TK laver et ekstra skriv til forældre, da det er en obligatorisk skoledag.

10a.
Retningslinjer ift. Ansættelsesudvalg.
-Alle der har lyst til at deltage, kan være med .
- I beslutningsprocessen er der en 4 personersgruppe. 2 fra bestyrelsen, 1 lærerepræsentant og
lederen.
- 2 runder af samtaler, hvis der er behov for dette. 1. runde er alle velkomne og 2. Runde er det kun 4
personersgruppe.

Ansættelsesudvalg: beslutningsgruppen: Morten Lange, Annemarie Duus, Christian Nørbæk.
1. Ansættelsesamtaler d. 19/9 kl 16
2. 2 runde d. 20/9

10b. Arbejdsdag i april 2019 bliver flyttet til d. 6/4-19.
Til næste arbejdsdag, skal der laves sedler over folk der ikke er mødt op.

10c. Bussen skal hurtigst muligt ”pakkes” ind i folie med Langsø friskole og børnehus, på alle 4 sider af
bussen.
11
Der slået op på fb at, der kan hentes trappesten fra børnehuset, når der er klar til det.
TK spørger friskoleforeningen omkring regler for at bestyrelsens navne, adresser og telefonnumre ligger
tilgængelige på hjemmesiden.
IC laver et oplæg til en snak omkring vendepunkter til næste møde. TK tager en snak med
personalegruppen om deres kernepunkter. Bestyrelsen tager en runde næste gang omkring deres
kerneområder. Derefter samles det hele til et skriv om vores kernefortælling. Det tages op på næste møde.

Kommende møder: revision af forretningsorden.

