Referat fra Bestyrelsesmøde den. 05.01.2016 kl. 19.00
Til stede: Torben Knudsen, Jytte Lind, Carina Skipper Jensen, Ulf Bender, Henrik Eriksen,
Mette Frandsen, Jan Johannesen, Ronni Hørlyk, Christian Nørbæk, Lasse Holm, Morten
Lange, Annemarie Duus, Lone Jensen
Afbud: Christian Nørbæk, Henrik Eriksen, Ulf Bender, Lasse Holm
Mødeleder: Lasse Holm
Referent: Mette Frandsen

1. Godkendelse af ref. Fra 5.11.2015

Referat godkendt

2. Opfølgning på sidste møde
a. Evt. pris på SFO-buselever /JJ+TK
b. Vinduesparti i BH /AMD
c. Køb af gymnastiksal – noget nyt? /JJ
d. Byggegrunde på Genvej og Haugårdsvej
– noget nyt? /JJ
e. Lønpolitik/TK
f. Skolens undervisningstilbud /TK
g. Evaluering af skolens samlede
undervisning/TK

a. Bruger på Langsø- bussen skal betale en halv
SFO-plads. Grundet en dyrere løsning. Der
arbejdes på vikarafløser, når der er brug for det.
Vi evaluerer igen til sommer.
b. Der er kommet to tilbud.
c. JJ. Vi har mulighed for at købe gymnastiksalen.
Der nedsættes en arbejdsgruppe, til at komme
med ideer til evt. lokaleanvendelse. Ronni Hørlyk,
Christian Nørbæk lærergruppe. Tovholder er
Torben Knudsen.
d. Kommunen har noget på tegnebrættet. Denne
skal slettes fra dagsorden.
e. intet nyt
f. Bestyrelsen har besluttet der er en 9kl., når
forældrene ønsker det. Der skal være tilmelding
til 9kl. ved starten af 8kl.
g. intet nyt

3. Børnehuset. Siden sidst
v/afdelingslederen

4. Skolen. Siden sidst v/skolelederen

5. Evaluering
a. Kommunikation/TK+AD
b. Profilfag /TK+JL
c. Rammer og faciliteter /CN+TK+JL
6. Økonomi
a. Budgetopfølgning /JJ
b. Budget for 2016/JJ

Der er lavet lidt om på arbejdsplaner.
Vuggestuen og børnehave sammen indtil kl 7.30
Maibritt fra vuggestuen er med i bh i hallen om
tirsdagen.
22 børn i bh og 12 i vuggestuen
Jytte er med i en ledergruppe som sammen har
lavet et arrangemment med Lola Jensen som
afholdes i Sahl minisal. Herfra er der plads til 40
pers. Det er forbeholdt personale og andre
interesserede
Tak for julegaver.
Fælles juleafslutning med BH
Der er lavet fastansættelse af Richard Duus mht
buskørsel.
a. Intet nyt
b. Intet nyt.
c. Intet nyt.

a. Der er ikke nogen færdig opgørelse før sidst i
Februar.

5. Evaluering:
a. Intet nyt
b. Intet nyt
c. Intet nyt
6. Økonomi
a. Intet nyt
b. Budgetudkast for 2016 udleveret. For BH forventes en lille underskud. Samlet for BH og
skole budgetteres med et forventet over på omkring 200.000.
Der skal afholdes et møde med TK+JL+JJ+UB og evt. Annamarie for at se på og får en fælles
forståelse ag rengskabet/budgettet. JJ+UB kommer med forslag ti datoer for dette.
7. Orientering fra udvalg
a. Intet nyt
8. Planlægning
a. Skolestart efter sommerferien. TK+læreregruppen tager beslutning om det i næste uge
efter møde om byfesten.
9. Evt.
a. ML foreslår tydeligere profil for skolen. Kunne evt. være noget omkring apps

Ref: Mette F. punkt 1-4 / TK punkt 5-9

