Bestyrelsesmøde 08/11-16
Afbud: Mette Frandsen, Torben Knudsen, Lasse Holm
Tilstede: Lone Jensen, AnneMarie Duus, Morten Lange, Jan Johannesen, Jytte Lind, Carina
Skipper,, Ronni Hørlyk, Christian Nørbæk Ulf Bender, Henrik Eriksen
Ordstyrer: AnneMarie Duus
Referat godkendes

Godkendt

Opfølgning fra sidste møde
a. Plan for bygninger og udeområder

a. Byudviklingsgruppen har fået svar. Jan
Johannesen har skrevet.

b. CoderDojo

b. Coderdojo – Morten har talt med
kontaktperson fra Copendojo. Mulighederne for
at søge støtte til sådan et ”projekt” blev drøftet
efterfølgende. Vi skal have besluttet hvordan vi
går videre. Skal det ligge i skoleregi eller
nærmere som noget ”aftenskole”. Morten og
Annemarie arbejder videre.

c. Ovenlysvinduer

c. Ovenlysvindue er monteret. De sidste detaljer
udføres snarest. Lyset er lidt forandret. Christian
tager kontakt med elektrikker ang etablering af
nyt lys i børnehuset storerum og vuggestue.
Igangsættes hvis omkostninger ligger under
50000. Tages på dette års budget.
Børnehuset siden sidst
se bilag 1
Samarbejde om Ph.d-projekt i BH

Ikke yderligere kommentarer end det til mødet
fremsendte.

Skolen Siden sidst v/ skolelederen
Se bilag 3

Ikke yderligere kommentarer end det til mødet
fremsendte.

Evaluering:
Evaluering af skolens samlede undervisning
a. kommunikation
b. Profilfag
c. Rammer og faciliteter
d. Bestyrelsens evaluering af skolens arbejde.
Økonomi
- Budgetopfølgning.

a. Bilag 3- Evaluering af skolens samlede
undervisning blev godkendt.

Vi skal have sat beløb ind til budgettet for næste
år. Deadline næste møde.
- Pt. er indmeldt 125000 til legeplads.
- Er der evt. behov for at afsætte penge til
IT?
- Jan og Jytte tager dialog omkring BH
behov.

Orientering fra udvalg.

a. Er rettelser lagt på hjemmeside. TK bedes
bekræfte.

Planlægning

Vi skal have aftalt næste Visionsmøde – Dette
skal vi have styr på næste møde.

Indkomne forslag:

Jytte oplyser at der er behov for at ”gøre noget”.
Ulf, Jytte og Torben arbejder videre med at få
afdækket de rigtige løsninger på trapper/ramper
ved vuggestue og garderobe.

-

Rampe ved BH /TK – se bilag 4
Skridsikring ved BH /TK

Evt.

AD oplyser at friluftsrådet er venligt stemt i
forhold til at støtte vores perma-haver – De har
bedt om yderligere info.
Vi skal huske at ansøge om støtte til lignende
projekter – vigtigt vi bruger tid på at beskrive de
projekter vi gerne vil søge støtte til.
Christian taler med Torben omkring snerydning
– Er der lavet aftale om det?

Kommende møder:

