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1. Godkendelse af referat

Godkendt

2. Opfølgning fra sidste møde
Gennemgang af
a. Værdiggrundlag Bilag 1

Rettelse sendt i bilag 1. AMD/TK laver det
sidste færdig til generalforsamling.
Børnehuset skal lave en skrivelse om hvordan
de praktiserer værdigrundlagene.

b. Skabelon til præsentation/stemmeprocedure
Ulf gennemgår Børnehusets stemmesedler til
inspiration for bestyrelsens
generalforsamling.
Der skal være en kort beskrivelse af
bestyrelsesarbejdet og møder.
Der skal være en præsentation af nuværende
bestyrelse og hvem kan/vil genvælges. Vi
lægger op til en frivillig præsentationsrunde
af de som gerne vil stille op til valg.
Ulf sørger for stemmesedler.

d. Gennemgang af forretningsordnen

Opkrævning af skolekontingent opkræves til
November.

3. Orientering
4. Børnehuset
a. Sidste nyt Se bilag 2
b. Spørgsmål fra forældrebestyrelse BH

Spørgsmål omkring ferie i henholdsvis SFO
og børnehave. SFO holder 3 ugers ferie og
BH 2 uger. Så tilbuddet fra BH er at SFObørn kan passes efter behov. Dette har været

tilbuddet de sidste år. Der vil ikke blive et
tilbud i disse 3 uger til SFO-børn.
Orientering fra Forældrebestyrelsen Børnehuset
c. Hvad er skolebestyrelsens planer for Børnehuset? Udtryksformer, samspil og kommunikation er
et begreb, der er blevet talt om på
forældrebestyrelsesmødet. Skolebestyrelsen
samarbejder om dette.
Økonomiloftet forbliver det samme.
5. Skolen siden sidst.
a Se bilag 3

Åben skole. Der var flere end der plejer end
sidst.
Ved evt. lockout rammes vi ikke i nogle af
institutioner.
Fyret på skole skal skiftes

6. Evaluering
7. Regnskab
a Regnskab 2017 underskrives.

Regnskab 2017 underskrives af bestyrelsen.

b. Status på budget 2018

intet nyt

8. Orientering fra udvalg

intet nyt

9. Planlægning
a. Bygninger
Køb af gymnastiksal – Udkast til lejekontrakt

Det ligger ved en advokat. Der
kommer en kontrakt til
generalforsamling

Køb af skolebygning – status på henvendelse

Intet nyt

Køb af Mejerigrunden – Status på grundene.

Grundene er blevet vurderet
som er punkt 1 i en proces.

b. Planlægning af generalforsamling
Vi skal have prikket nogle nye medlemmer,
da vi mangler nogle nye hoveder. Vi skal alle
ud og snakke med forskellige.
ML sørger for dagsorden og invitation.
Tilmelding til kontoret.
AMD snakker med kroen
Ordstyre Carsten Abrahamsen
Stemmesedler TK/UB
Stemmetæller findes på generalforsamling
Referent MF
Velkomst ved Formanden. ML
Gaver og tilkendegivelser MF/ML
10 Indkomne forslag
a. Profilfag

Trine: Kunst og design.
Positiv omkring faget. Men det bliver et fag
der bliver valgt, hvis de andre fag ikke har
interesse. Derfor sidder der en flok som ikke
har interesse i faget.
Christian. Udeliv
Spejderliv, cykelture, rapelling. Hovedvægt
på idræt.
Christian vil gerne have mindre hold, så der
økonomisk kunne være lidt frirum.
Ønske om at Udeliv kun er en
sommeraktivitet, da det kan være svært om
vinteren.
Mette S: Musik/drama
Super godt indtil fra 0-3kl. Derefter daler
interessen fra eleverne.

Det er svært at motivere til
hjemmearbejde/øve instrumenter i de ældre
klasser.
Kulturskole i Viborg kommer i Uge 22, men
de vil ikke lave fast undervisning på skolen.
Revurdering på Profilfag. Skal de bevares?
Skal det være et frivilligt tilvalg, så man får
de elever der rigtig gerne vil? Skal vi omdøbe
profilfagene? Skal vi finde nogle helt nye?
Lærerne vil gerne have bestyrelsen til at
komme med sparring, så de kan arbejde
videre.
Der kommer forslag til nye tiltag fra
bestyrelsen.
Der kommer forslag om undervisere udefra.
Eks. Motorlære, madlavning, bygge shelter,
håndarbejde, skills, events, frivillige hænder,
”de gamle dyder”, alkalær……
Bestyrelsen beslutter at det ikke hedder
profilfag, men valgfag. Det er bestyrelsens
opgave at lave profilen udadtil. Lærerne skal
lave et oplæg til næste møde.
b. Medarbejdersamtaler Bestyrelsen hvordan?

Tages op på Juni-mødet.

11. Evt
TK fortæller at alle i 0-2 klasse kan læse
takket være Alkalær.
TK, MS og MB har været på et super godt
kursus i ordblindehed.
Der skal reklameres om arbejdsdag.
Kommende møder:
a. Maj 2018. Udvalgsstruktur skal gennemgåes. Der kommer gæst fra friskoleforeningen. Møde
starter kl. 18.
b. Jubilæum – Der skal bestemmes en dato på maj-mødet.

c. Bestyrelsesansvar.
Vedtægter generelt § 7
d. Maj skolekreds og støtteforening – hvad kan vi gøre for disse?
Brød hhv. mødeleder for resten af perioden
3/5-18 TK/ML

