Bestyrelsesmøde 6/6-17
Tilstede: Lone Jensen, Ulf Bender, Anne-Marie Duus, Ronni Hørlyk, Jytte Lind, Mette Svolstrup, Torben
Knudsen, Hans Kristian, Christian N, Jan Johannesen, Morten Lange, Mette Frandsen.
Ordstyrer Jan Johannesen
Referent Mette Frandsen
1. Godkendelse af referat
2. En kort briefing fra Morten Lange omkring
Snapstinget.
3. Opfølgning fra sidste møde
a. Coder Doe Joe
b. Værdigrundlag – ny ordlyd
c. Marketing omkring BH
d. Det videre forløb ift. Ref. Fra fællesmøde med
forældreråd.
e. Emneuge

Morten Lange, Torben Knudsen og Jytte Lind
deltager.
A/E. AnneMarie fortæller kort om sidste møde med
kulturskolen.
25 timer. Foreslået som en emneuge, hvor der
kommer nogle ud og laver lidt noget med børnene.
Eks gamedesign, keramik til vægge frise, tegneserie,
videoportrætter. Vi mangler noget mere konkret,
15000kr pr underviser i en uge.
Der er opbakning fra lærer og bestyrelse.
Forslag om evt brætspil sammen med Bruno.
B. Den opgave tager AMD. Torben Knudsen laver et
Årshjul, som AMD laver et oplæg om.
C/D.
Forældrerådet har valgt Jehan som repræsentant til
PR-delen. Hvad er planen videre for BH? Hvilke
ønsker har bestyrelsen?
Kan man lave sponsorskilte, hvor friskolen og
børnehuset er skrevet på?
Der skal laves en kampagne, som udelukket
omhandler børnehuset.
AMD: indhenter priser på skilte/banner.
Der vedtages at afsætte midler af til marketing fra
bestyrelsen.
Der skal laves en beskrivelse af rammerne for
forældrerådet. ML laver dette.

4. Orientering. Se bilag
a. personalet på skolen

5. Børnehuset siden sidst
a. Se bilag

a. Der er ansat en timelærer til naturvidenskab
indtil sommerferien.
Jobopslag på Jobnet til August tysk, musik og fysik.
Ansøgningsfrist 16 juni.
Sommerudflugten er hemmelig til den dag de sidder
i bussen.
a. En udmeldelse af et vuggestuebarn.
En indmeldelse i Børnehave

b. Orientering fra forældreråd

Der vil blive ringet til Viborg kommune ang. de nye
legehuse, da der er nogle krav som ikke er opfyldt.
Så der vil blive lave tilsyn på legehusene.
b. Priserne for kommunens dagplejeplads og
vuggestue ligger 700kr over vores pris i vuggestuen.
Derfor er der et forslag om at tage den prisstigning
over 3 omgange. Første stigning vil ligge i August
2017. Det vedtages i dag. Der bliver lavet en
beskrivelse til forældre omkring prisstigningen.
Ift. udvalgene, vil forældrerådet gerne have en
direkte adgang til bygnings og områdeudvalget.
Carsten og Jehan er valgt til disse poster.

7 Evaluering
a. Generalforsamling d 27/4
b. Arbejdsdag 22/4
c. Møde med forældreråd (ifgl. Ref)

a. Der var ikke det store opløb til aftenen. Der var
kampvalg. Spisningen er et godt initiativ og der er
opbakning om at fortsætte med det. Forslag om at
lave en kombi med børn der kunne lave en
optræden eller lign. for forældre og fællesspisning.
ML har fået en mail fra en forældre, som læses op.
Valgproceduren skal ændres lidt. TK står for dette.
TK laver en skabelon til en beskrivelse af det enkelte
bestyrelsesmedlem.
b. Arbejdsdagen gik godt. Fint fremmøde og gode
projekter blev lavet.
AMD tager kontakt til mormor og får hende til at
beplante de to højbede til første skoledag.
c. Generelt positivt og konstruktivt. Dette gælder
begge veje.
Der er brugt lidt flere penge på lærerdækning på
skolen, men ser fint ud. Børnehuset er hårdt ramt af
lavt børnetal.
Intet nyt
a. intet nyt. JJ tager kontakt igen.
b. 50 personer uden godkendelse. Derover skal der
en godkendelse til. Jan og Christian snakker
sammen når JJ har talt med dem han skal.
a. Ad hoc udvalg og de nuværende udvalg.
b. En dialog omkring klassestørrelser og hvilke
holdninger, for og imod, der er i bestyrelsen. TK skal
lave to 2. 3. klasser. Han skal også finde et lokale.
Der skal ansættes en ekstra lærer foreløbigt i 1 år.
TK
c. En dialog om inklusion. Der er forslag fra Mette S.
om at mødes lærer og bestyrelsen, til et møde hvor
man tager denne snak op om inklusion. Der skal
laves en dato for dette møde til mødet i August.
d. Har været oppe at vende i pkt 3c.

8. Budgetopfølgning 2017

9. Orientering fra udvalg
10. Planlægning.
a. Byggeudvalg – herunder grunde
- Køb af gymnastiksal
- Antal personer lovligt i salen
11. Indkomne forslag.
a. Hvilke udvalg i kommende skoleår
b. Klassestørrelser – se mail fra TL 8/5 og specielt
mit og AMDs indlæg.
c. Inklusion
d. Handleplan for flere børn i BH (under pkt 3c)

Evt.

