Fællesmøde med konsulent fra friskoleforeningen
Medvirkende: Pia Reckweg, Jan Johannesen, Torben Knudsen, Jytte Lind, Ulf Bender, Iben Christiansen,
Jehan Skau, Annemarie Duus, Maj-britt Givskov, Mette Svolgaard, Mette Frandsen, Ronni Hørlyk, Morten
Lange, Mikkel Poulsen, Christian Nørbæk, Carina Skipper.
Bestyrelsesmøde d. 3/5-18
Medvirkende: Pia Reckweg, Jan Johannesen, Torben Knudsen, Jytte Lind, Ulf Bender, Iben Christiansen,
Annemarie Duus, Mette Svolgaard, Mette Frandsen, Ronni Hørlyk, Morten Lange, Mikkel Poulsen, Christian
Nørbæk, Carina Skipper.

1. Godkendelse af referat

2. Opfølgning på sidste møde
a. Værdigrundlag
3. Orientering
a. Ansættelse af nye lærer

4. Børnehuset siden sidst
a. se bilag 2
b. Orientering fra forældreråd

5. Skolen siden sidst
a. se bilag 3
6. Evaluering
a. Generalforsamling
b. Arbejdsdag

7. Økonomi
a. Opfølgning på budget 2018

Godkendt
Tavshedserklæring til de nye medlemmer.
TK laver disse
TK kontakter ministeriet mht. nyt værdigrundlag
Der er indgået ny aftale med to nye lærer.
Forslag omkring en ansættelsesprocedure tages
til efterretning.
Det skal være et punkt på Oktobermødet, hvor
rolle og procedure skal beskrives.
Tilsyn 4. Juni fra kommunen. Denne gang skal et
bestyrelsesmedlem/formand deltage. Hun vil
være sammen med børn og ansatte en times tid
inden tilsyn.
Jytte og Torben spørger ind til om kommunens
retningslinjer ift. MarteMeo.
Jytte og Torben har været på kursus i
persondataloven.
Det var en god aften. Der var ”kampvalg” og der
var et fint fremmøde.
Arbejdsdag var en god dag. Der blev lavet en
masse ting.
Vi skal finjustere hvordan vi overleverer opgaver
til de forskellige udvalg.
Budgettet holder.
Der er bestilt gasfyr til Børnehuset.

8. Orientering fra udvalg.
9. Planlægning
a. Bygninger
Køb af gymnastiksal
- Udkast til Købskontrakt
Køb af skolebygning

a. Der kommer ikke nogen afgørelse omkring
gymnastiksal fra kommunen før efter
sommerferien.
Punktet slettes fra dagsordnen for nu.

- Status på henvendelse
Køb af mejerigrunden
- Status på grundene.
b. Fastsættelse af mødekalender for
kommende år

10. Indkomne forslag
a. Udvalgsstruktur skal gennemgås
b. Jubilæum
- Fastsættelse af bl.a. dato og tovholdere evt.
budget.
c. Skolekreds og støtteforening – Hvad kan vi
gøre for disse.
d. Profil – Bestyrelsen skal udarbejde denne
e. Ansættelser – hvordan. Udarbejdelse af
retningslinjer/kompetencer herfor.

Skolebygning: Dette behandles senere
JJ indkaldes til møde med Kommune,
boligforeningen og tilsynet til videre behandling
af køb af grunden.
b.
Møder: 6/6-18, 13/8, 4/9, 4/10, 5/11, 5/12,
8/1-19,
6/2-19, 7/3-19, 1/4-19 (24/4 generalforsamling)
6/5-19.
a. Sponsorudvalget er ikke oppe at kører.
Vi skal være mere forudseende på de større
opgaver, som vi ved kommer.
Strukturen er ok, men vi skal lave en form for
registrering af de fremmødte.
Mødet Juni: Den enkelte tovholder skal lave et
skriftligt oplæg til TK senest d. 25/5
b.
Bygningsudvalg: Christian Nørbæk.
Arrangementsudvalg: Pia Reckweg
Områdeudvalg: Ronni Hørlyk
Rengøringsudvalg: Mette Frandsen
Profileringsudvalg: Iben Christiansen
Sponsor/ Fundrasing: AnneMarie Duus
Jubilæumsdato: Lørdag d. 29/9-18
Tovholdere:
Morten Lange
Jan Johannesen
Iben Christiansen
Pia Reckweg.
Anne Faber
c. Mødet til Oktober
d. Alle i bestyrelsen skal komme med max 3
punkter, som skal profilerer vores skole og
børnehus.
e. tages på næste møde

11. Evt.
Kommende møder.
a. Juni: Medarbejdersamtaler bestyrelsen

Årshjul:

Maj:
Godkendelse af klasseskemaer
Udarbejdelse af mødekalender for bestyrelse og evt. andre arrangementer og møder
Fastsættelse af hvilke forældreudvalg der skal være i kommende skoleår.
Budgetgennemgang.

