Bestyrelsesmøde 16/8-17
Tilstede: Annemarie Duus, Lasse Holm, Lone Jensen, Carina Jensen, Torben Knudsen, Jytte Lind, Christian
Nørbæk, Hans Christian, Ulf Bender, Jan Johannesen, Morten Lange, Mette Frandsen, Ronni Hørlyk, Mette
Svolstrup.
1. Godkendelse af referat fra sidste gang.
2. Opfølgning på sidste møde
a. Coder Doe Joe: Intet nyt. Der kommer mere i januar 18
2b. Marketing omkring Børnehuset.
1 Lige nu arbejdes der på reklamevideoer med Lasse Holm, Jehan og Torben
2 Morten laver et oplæg.
3 Annemarie Duus er i kontakt med en som kan levere folie til bussen og en der har priser på bannere og
reklameskilte.
4. PR-udvalget skal beskrives
C. intet nyt
D. Emneuge for Coder-Joe i Januar uge 2 2018
E. Der skal meldes lidt herfra omkring produktet ift. skole og børnehus. Der skal findes en dato for et møde,
hvor bestyrelsen kan skrive noget ned fra visionsdagen. 31/8-17 1730-1930
Punkt 1. Give tilbagemelding til forældrekreds og skolekreds på de input vi fik fra visionsdagen.
Den 24. september afholdes borgermøde, hvor der skal informeres om de ønsker og interesser skolen har
for en af de to byggegrunde.
3: Orientering
a. Der har været et stort stykke arbejde for at få alle ting til at hænge sammen, ift den nye klasse der er
blevet oprettet pga for højt elevtal. Der har været to nyansættelser og andre praktiske ting. Vi skal give os
selv chancen for at sove på så store beslutninger.
4. Børnehuset siden sidst
Se bilag 1. Jytte fortæller omkring turen til Aqua i Silkeborg. Anita kommer tilbage til vuggestuen. Emma
stopper.
Ulf fortæller at kommunen ikke tilser legepladser mere. Det kunne være en mulighed, at spørge om
friskoleforeningen vil hjælpe med dette. Man kan også betale en privat for dette. Grunden til dette, er at vi
er en privat institution

Børnehusets forældre skal informeres mere omkring udvalgsarbejde og at forældre også skal møde på 1.
skoledag til udvalgsmøde. Jytte og Torben sætter sig sammen omkring denne information.

5. Skole siden sidst
Se bilag 2
De to nye lærer er ansat på en tidsbegrænset ansættelse. De ansat skoleåret 2017/2018. Torben arbejder
på ansættelseskontrakter.
6 Evaluering
Intet nyt
7. Budget:
Skolens budget. Intet nyt.
Jan fortæller: Der har været kontakt til Bach omkring flugtvej. Det er klaret. Han taler også med en
økonomimand, som spørger ind til evt. køb af skolen. Det bliver lagt op til bestyrelsen, om vi skal arbejde
videre med købet. Bestyrelsen giver ja det at gå videre med handlen. Jan laver forhandlingen klar måske til
næste møde i September, ellers bliver det mødet i Oktober. Der skal på det tidspunkt indkaldes til
ekstraordinær generalforsamling.
Ulf fortæller omkring økonomi i Børnehuset der er lidt stramt pga. det lave børnetal.
8. Orientering fra udvalg.
Alle tovholdere afleverer maillister og oversigter over opgaver fra de enkelte udvalg.
Aktivitetsudviklingen arbejder på en evt. jubilæumsfest, da vi har 10 års jubilæum i år. Hvilket møder
opbakning fra bestyrelsen. Heri er Lone Jensen og Marlene Krogh.
Tovholder for barselscafeen, vil blive overflyttet til aktivitetsudviklingen. Margit Bender
Høstfesten bliver aflyst og flyttet til uge 22 i forbindelse med byfesten, da der er mange aktiviteter i
efteråret.
Alle udvalg skal have et eftersyn i foråret.
9 Planlægning
A JJ. Gymnastiksalen. Måske mere nyt på næste møde.
Byggegrunde intet nyt. Der besluttes at give et bud på Mejerigrunden. Men det skal også op på en
ekstraordinær generalforsamling

B: Fastsættelse af dato for møde sammen med lærerne og personale i børnehuset.
Personalerepræsentanten Carina Skipper børnehus og Mette Svolstrup lærerne, kommer til næste møde
med punkter og der fastsættes en dato.
10 Indkomne forslag
Intet nyt
11 Evt
Ulf og Torben sætter sig sammen og finder ud af punkt b, e og f fra kommende møder.
Rygepolitik på skolen: Der må ikke ryges på skolens matrikel.
Ronni: Har leget lidt med skolens hjemmeside. Der mangler opdateringer på nye medlemmer i bestyrelsen.
Torben fortæller, at lige nu kan der ikke sendes link ud omkring nye informationer på hjemmesiden. Derfor
bliver der lagt en besked på Facebook ud om, der er noget nyt på hjemmesiden. Torben arbejder på det.
Mette Frandsen: Forslag omkring folder til 0-klasse inden de skal starte i skole. Mette laver et udkast til en
folder.

Kommende møder:
a. Mere information omkring køb af skolen senest i oktober.
b. Ændringer i bilag til vedtægt for børnehuset. Ulf c. Profilfag – er det de rigtige vi har.
d. Planlægge møde med forældrerådet i Oktober.
e. Januarmøde. Revidering af vedtægter og…
f. Værdigrundlag

