Referart bestyrelsesmøde den 02.03.20 kl. 19.00
Afbud:
1. Godkendelses af ref. fra den 06.02.2020
Underskrives
2. Opfølgning på sidste møde
a) 9. klasse med prøver el. prøvefri /TK
Der planlægges et møde med en konsulent fra friskoleforeningen og evt. repræsentant fra
friskole med prøver, evt invitere andre friskoler. 2/3 og 9/3 reserveres til hhv.
bestyrrelsemøde og møde med konsulent. TK melder tilbage.
Det er væsentligt at holde fokus på hvem der er vores primære målgruppe
02.03.2020: Der er møde næste mandag 9/3 kl. 19.00
Der er også kurser i Friskoleforeningen.
b) Ledelsesberetning 2019 /TK
ML, JJ og TK ser på det
02.03.2020: kommer på næste møde
c) Kontoret-administrationen - UB /TK
Som tillæg ift. forkerte opkrævninger. UB foreslår at der undersøges udvalgte sager tilbage i
tiden. Dette godkendes.
Der er kigget på det og taget hånd om sagen.
d) Rekrutteringen af nye børn i børnehus og skole. Skal på dagsorden i marts. TK melder dato
ud. Forældreråd og PR- udvalg inviteres mv.
Barselscafe genoptages
Udvalget er lille
Der aftales mødedato 24/3 kl 19.00. TK invitere forældreråd og PR udvalg
a. JE er facilitator
3. Orientering
4. Børnehuset. Siden sidst v/afdelingslederen
a) Se bilag 1.
b) Orientering fra forældreråd /UB+JL
Der har ikke været møde endnu
5. Skolen. Siden sidst v/skolelederen
a) Se bilag 2
6. Evaluering
7. Økonomi
a) Budgetopfølgning – JJ /TK
Det sættes op efter den nye standart jf. revisor.
b) Foreløbig regnskabsudkast for 2019 JJ/TK
Grundig gennemgang ved ny revisor.
Vi forventer at ramme 200.000 over budget

Bestyrelsen beslutter at likvider kan sættes i obligationer for at undgå negative
renter
c) Udsendelse af kontingent til skolekreds (skoleleder)
ML og TK har klargjort og udsender snarest
8. Orientering fra udvalg – orientering sendes skriftligt til TK, der udsender til bestyrelsen
9. Planlægning
a) Planlægning af generalforsamling 29/4:
• Nye medlemmer til bestyrelsen(formand)
Vi søger efter muligheder
• Orientering om frist for indkomne forslag (formanden)
3 uger før, dvs. 8/4. TK orientere
Dagsorden udsendes 2 uger før dvs. 15/4
• Aftale plan for udarbejdelse af ledelsesberetning (formand)
Se tidligere punkt 2b
• Booking af sted for afholdelse (sekretær)
Vammen Kro bookes. Stegt flæsk. TK booker.
b) Møde d. 9.3. vedr. prøvefrihed
Se punkt 2a
10. Indkomne forslag
a) Udpegning af fokusområder for kommende skoleår for skole og børnehus (formand)
2019-2020 Læsning, Praktisk-musiske fag, Forældreengagement og forældrearbejde
2020-2021:
Forslag:
• Fokus på læsning fortsættes.
• Forældreengagement og forældrearbejde
• Praktisk-musiske fag, Kreativitet
• Ekstern kommunikation
•
•
•

Valgte fokusområder:
Fokus på kommende 9. klasse.
Fysiske rammer.
Forældreinddragelse

Lektie til næste møde: tanker og skriv omkring fokuspunktet forældreinddragelse
Rammer til forældrerådets arbejde det kommende år:
• Fokus på visionen om at være det fortrukne valg
• Fysiske rammer.
• Forældreinddragelse

11. Evt.
• Der er opslået bogholder/skolesekretær stilling med samtaler 17/3
TK, JJ og ML
• Fysiske rammer: DGI søger gymnastiksale til ombygning/anden brug. Ansøgningsfrist 15.
april.

•
•
•

JJ, RH og JN
TK: Tilbud om at komme til landsmøde i Friskoleforeningen 25-26 april. Frist 20. marts
TK: Opmærksomhed på Friskolebladet
UB: Orientering omkring nyt politisk forslag omkring normering
◦ Vigtigt at friskoleforeningen er opmærksom på problematikken

Til senere møder:
a) ”Gratialer” - /JJ
b) Der skal laves en politik for hvorledes vi anerkende de indsatser der bliver gjort af
forskellige personer, grupper.
c) Der skal udarbejdes en profil for institutionen. I første omgang for skolen.
d) Lønpolitik /TK+ML+JL
e) Vi skal have en tydelig politik for løndannelse for alle medarbejdere på institutionen. F.eks.
hvordan stiger det pædagogiske personale i løn.
f) f. Ulf stiller forslag om ikke vi skal have lagt vinterbadning på skemaet. Drøftes på
kommende møde.
g) Der laves beregninger på forslag 2b - JM /TK
h) Anne Faber har kontaktet skolemadpakken mhp. om der er nyt. På sigt skal der nok kigges
på nye løsninger. Tages op på senere møde.
Brød hhv. mødeleder for resten af perioden
2.3.: MF/MG
1.4.: MG/JL
5.5.: JL/TK
Initialer:
Torben - TK
Jytte - JL
Morten - ML
Jan – JJ
Ulf – UB
Ronni – RH
Mikkel – MP
Maj-Britt – MG
Jonas - JM
Mette – MF
Trine – TM
Jehan - JE

