Bestyrelsesmøde 13/8-18
Tilstede: Mette S. Torben K. Jan Johannesen, Christian Nørbæk, Pia Reckweg, Mikkel, Morten Lange, Mette
Frandsen, Ulf Bender, Ronni Hørlyk, Annemarie Duus, Carina Skipper, Jytte Lind, Anne Faber,

1. Referat fra 6/6-18 godkendt.
2. Opfølgning på sidste møde.
a. Profil: sættes på til mødet i Oktober. Kunne man tage udgangspunkt FN´s verdensmål,
profilering af skole og børnehus?? Skolen vil tage udgangspunkt i det enkelte barn i dette skoleår.
b. Bygninger - Intet nyt.
c. Gratialer - Intet nyt
3. Orientering fra Børnehuset – se bilag 1
Børnehuset er udtaget til at lave evalueringer på de nye læreplaner over de næste 2 år fra ministeriets side.
Forældrerådet har besluttet at køre videre med en opdateret læreplan i 1 år.
Tilsyn: Ekstra opmærksomhed på evalueringer.
Kommunen mener, der er for få uddannede pædagoger og for mange ikke uddannede pædagoger.
D.4/9-18 holdes der møde omkring indretning af børnehuset. Der vil blive drøftet omkring indretning af
børnehave og vuggestue. Skulle man have nyt køkken i bh, nyt pusleplads i vuggestue?? PR-udvalget og
sponsorudvalget inviteres. Det er dog et åbent møde.
4. Skolen siden sidst – se bilag 2
Der drøftes lidt omkring de sedler, de fremmødte til generalforsamlingen har udfyldt. Nogle skriver
stabilitet i lærestaben. Der drøftes lidt omkring dette. Ansættelse af 2 nye lærer. Det er meget positivt.
Der kommer et forslag omkring dækning af vikartimer ved et længere forløb. Kunne man lave et
vikarkorps? Kunne det være en efterlønner, der gerne vil have lidt timer. TK tager det med i overvejelserne.

5. evaluering af udvalgsarbejde.
Områdeudvalget: alle stort set mødte op.
Rengøringsudvalget: alle mødte op
Bygningsudvalget: alle stort set mødte op.
Arrangementsudvalg: alle mødte op.

Vi skal lave en form for optælling i udvalgene, så vi kan holde styr på hvem der kommer og ikke kommer.
Der skal laves en handleplan for det nye køkken i børnehaven.
Der må ikke ligge noget med navn, telefonnummer og mailadresser på hjemmesiden. Torben vil fjerne dem
der måtte ligge der.
Kommunikation: Vi overvejer at skifte intranet. De kommunale skoler skifter nu og prøvekører dette i et år.
Vi vil følge lidt med i kvaliteten på dette og evt. skifte hvis det opfylder vores krav.
7 Økonomi:
Der er ikke gået skolepenge fra forældrebetaling ind. Der vil komme dobbeltopkrævning i september.
Ellers intet nyt.
8. Planlægning af 10 års Jubilæum
Der er holdt et par møder og der er lavet et udkast til invitation.
Støtteforening vil gerne stå for ”skrub af maden”.
Der indhentes tilbud på telte. Snak om underholdning for børn og voksne.
Udvalget arbejder videre med planlægningen.
Der skal lægges et budget fra bestyrelsens side, for at udvalget kan arbejde videre.
Bestyrelsen beslutter et råderum på 35000kr.
Anne vil gerne lave et forslag på et nyt logo, som bestyrelsen skal godkende når det kommer på mail. Hun
har kontakt til en, som har tilbudt at lave et forslag.
Annemarie Duus laver jubilæumshæfte.
9. Indkomne forslag
Sygemelding fra SFO og kontor. Orientering herom.
Morgenåbning i bh og SFO. Bestyrelsen beslutter at der ikke laves om på åbningstiderne.
10. Evt.
Der er ingen udmeldinger fra forældre mht. skolebussen

