Bestyrelsesmøde Referat 2/5 2016
Ordstyrer: Lone Jensen – Referent: Morten Lange.
Til stede: Torben Knudsen, Morten Lange, Ronni
Hørlyk, Ulf Bender, Annemarie Duus, Carina Skipper
Jytte Lind, Henrik Eriksen, Christian Nørbæk, Lone
Jensen, Mette Svolgaard
1 Godkendelse af referat

Afbud: Lasse Holm, Jan Johannesen og Mette
Frandsen

2 Konstituering

Følgende poster blev fordelt:
Mette Frandsen referent
Jan Johannesen Kasserer
Annemarie Duus næstformand
Morten Lange formand
Bestyrelsesrepræsentant i forældrerådet. Ulf
Bender.
a. Indbydelse udsendt.
b. Der arbejdes fortsat på beskrivelser til
fondsansøgninger i forhold til anvendelse
og faciliteter. Ulf forventer ansøgninger i
slutningen af 2016.
c. Intet nyt. På dagens møde i biblioteket i
Rødkærsbro kunne vi se en mulig
anvendelse. Vi mangler pt. iflg. Torben som
minimum: et lærerværelse, et
undervisningslokale, et naturfagslokale, et
værksted (sløjd) garderobe og en
samlingssal. Vi vil drøfte den videre plan på
mødet 14. juni 2016.
d. Godkendt på mødet – lægges på
hjemmesiden efterfølgende.
.

3 Opfølgning fra sidste møde
a. Fællesmøde med personale
b. Landsbylaboratorium
c. Køb af gymnastiksal
d. Kostpolitik

4 Børnehuset Siden sidst Jytte

Referat godkendt

Jytte fortæller: Vi er meget ude. Det er temaet pt.
Medarbejder samtaler – gode tilbagemeldinger.
Positive forventninger til personaledag.
I morgen barselscafe, med baby massage, senere
kommer salmesang og sansemotorik, sprog osv.
”Konceptet” er under afprøvning.
Der kommer nye børn henover året. Forældre bliver
opfordret til at skrive papirer. Børnetallet er 24 i
børnehave og 11 i vuggestue – plus 3 nye – der
afgives 9 til sommer. Det ser fornuftigt ud.
Tilsyn i bh i morgen 3. maj 2016.

Valg til forældrerådet 11. maj 2016.
5 Skolen siden sidst

Forældre besøgsdag i april. Ikke mange besøgende
men dem der kom, havde det hyggeligt.
Der har været nyt tilsyn. Rapporten er kommet og
ser fin ud.
Skemaet er ved at falde på plads. Studietiden tages
væk til næste år. Dette med henblik på at gøre dage
kortere samtidigt med en generel fokus på ikke at få
for mange lektier. Vi skal være bedre til at
reklamere for det vi gør, alkalær mm.

6 Evaluering
a. Kommunikations
b. Profilfag
c. Rammer og faciliteter
d. Generalforsamling
e. Arbejdsdag

Herefter drøftelse af hvorledes vi kommer ud med
budskabet om det vi gør og hvorfor vi gør det.
a. Torben makker med hjemmesiden. Der er
mange flere muligheder.
b. Intet nyt.
c. Jytte samler ideerne
d. Generalforsamlingen i sin nuværende form
er en let måde at gå gennem tvangsstoffet,
men det kunne også være spændende at
”gøre noget mere”. Vi besluttede at der til
næste års generalforsamling skal gøres en
ekstra indsats for at gøre det mere
interessant at komme.
e. Vi har flere opgaver end der kunne udføres
med ”de hænder vi er”. Vi skal igen gøre en
indsats for at få forældrene til at deltage. Fx
tilmelding eller afmelding eller lignende. Vi
vil fremadrettet lave statistik på
medlemmernes deltagelse i udvalgenes
aktiviteter.

6. Økonomi
a.

intet nyt

7. Orientering fra udvalg
a. ingen indkomne forslag
8. Planlægning
a. Møderække

a. Kommende bestyrelsesmøder fastlagt til :
14/6, 10/8, 8/9, 3/10, 8/11, 7/12 2016 og
5/1, 8/2, 2/3, 4/4, 1/5 2017.
Visionsdag 4. februar 9.00-15.00 og
generalforsamling 27. april 2017.

9. Indkomne forslag
Ingen

10. Evt

Ulf foreslår: Planche med billeder og

kontaktoplysninger på medarbejdere og bestyrelse.
Skal vi evt anskaffe en Keramik ovn? Vil lærerne
bruge det?.
Kommende møder: tovholdere til udvalg, bygning (drøftes på mødet 14. juni 2016), IT satsning,

