Bestyrelsesmøde 6/9-17
Fraværende: Mette Frandsen, Lasse Holm, Jytte Lind, Ronni Hørlyk
Tilstede: Torben Knudsen, Jan Johannesen, Annemarie Duus, Carina Skipper, Christian Nørbæk, Ulf Bender,
Morten Lange, lærerrepræsentant Trine Dolmer Koustrup, Lone Jensen, Torben Knudsen, Hans Christian
Christiansen
Ordstyrer: Annemarie Duus
Referent: Morten Lange

1. Godkendelse af referat

2. Opfølgning
a. Opsamling på Visionsdag
b. Udkast til 0.kl folder
c.
d.

3.

Børnehuset siden sidst ved Jytte
a. Information fra forældrerådet

Godkendt med rettelser.
Rettelser til forrige referat: Beskrivelse er PR udvalg
er gjort. Pkt. lukkes. Kommune stopper muligvis
med at føre legeplads tilsyn. Ikke besluttet endnu
a. Udmelding på hjemmesiden/kontornyt
Udkomme af visionsdagen i skoleregi
er at vi er gået videre med ”Åben
skole”, ”Idrætsuge” ”Brug af skolen
uden for åbningstid – Musik” og
”Kommunikation”. De øvrige mange
gode forslag har vi samlet og vil bringe
videre i samarbejde med byens øvrige
foreninger – gøres via Facebook gruppe
og borgermøde 24. sept. 17.
b. Mette bød ind på denne – Status
kommer næste møde.
Ingen kommentar til det med agenda udsendte.
Ny familie fra Lindum kommer til Børnehuset.

4. Skolen siden sidst ved Torben

5.Evaluering
a.

a. Møde i forældrerådet aflyst i dag. Ulf
oplyser økonomien er presset men dog lidt
bedre end forventet. Det er en løbende
udfordring at tilpasse bemandingen.
Skolen havde ved optælling 5. september 86 elever.
Har haft en familie på besøg – kan måske give en
elev mere.
a.
Ikke behandlet - ingen punkter

6.Økonomi
a.Budgetopfølgning/JJ
- nye budget for 2017
b.

7. Orientering fra udvalgene
8. Planlægning
a. Bygningsudvalget
b. Fastsættelse af dato for møde med
personalet – og dagsorden

a. Vi er ca. 90000 efter budget. Jan oplyser at
der kan ske en stigning i tilskuddet hvis
finanslovsforslaget besluttes som det er vil
en stigning på ca 160000 være aktuelt.
b. Jan har behov for input til næste års
budget. Torben kommer med input ra
skolen. Jytte og Ulf leverer input fra
Børnehuset – skal leveres på næste møde.
Torben udsender opgaver/ønsker til udførelse på
arbejdsdagen.
a. Jan medbringer input omkring gymnastiksal
og skole på næste møde. Vi vil give et bud
på mejerigrunden. Jan tager dette videre til
kommunen, inden for den ramme der er
afsat. Buddet gøres betinget af
generalforsamlingens godkendelse.
b. Trine oplyser at det har været drøftet på
lærermøde. Beslutningen blev at at hele
personalegruppen, bestyrelse og
forældreråd holder møde – 7. november 17
– 17.00-21.00 Primært socialt dog med
institutionsrelevante punkter. Er der
efterfølgende specifikke punkter for de
enkelte personalegrupper som skal drøftes,
afholdes andre møde med relevante
deltagere.

9. Indkomne forslag
a

a.

10.Evt.

a.

Kommende møder:

Lone opfordrer til deltagelse på
Friskoleforeningens dialogmøde i Hersom.
b. Friskolen deltager på Årets lokalområde
med vores arbejdsdag – Annemarie Duus er
bestyrelsens repræsentant. Morten giver
Borgerforeningen besked om at vi forsøger
at få Astrid med
c. AM er i gang med at undersøger
bannerpladser i Rødding og Løvel –
Annemarie kommer med budget oplæg
d. Anerkendelse af indsats i foråret

