Svenstrup friskole

24102011

Referat fra bestyrelsesmøde D. 20-10-2011
Fremmødte: Lene, Anette, Sandra, Morten, Dorthe, Tanja
Fraværende: Kia, Bjørn, Anni
Referent: Tanja Andersen

Siden sidst:
•

Indmeldelsesblanket til hjemmesiden. (Kia)
Den er kigget igennem og godkendt til hjemmesiden, men der skal også være mulighed for at sende
den på mail til Dorthe, hvis nogen vil scanne den ind og sende.

•

Seddel til ophæng i butikker.
Den er kigget igennem og godkendt, Dorthe udskriver ca. 30 eksemplarer til ophængning fra
Nordborg til Augustenborg og Fynshav.

•

Grænse egnens friskole.
Det bliver D. 18-11-2011 kl. 17.00-19.00 i Kruså.

•

Vedtægter underskrives.
De fremmødte skrev under, resten skriver under næste gang.

Budget:
•

Budget gruppen har nyt, fripladser osv.
Morten laver et oplæg omkring fripladser til næste møde. Morten laver prisliste klar til
hjemmesiden senest i næste uge.
Bygningsgruppen sætter sig sammen i næste uge og får snakket kontrakt og prioriteret hvad der er
vigtigt for os at ændre. Oplæg klar til næste møde.
Morten har indsendt budget til bankerne, Merkur bank, Sydbank og AL bank, så de kan begynde at
se på om de vil have os.
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SFO:
•

Seddel ang. Behov for åbningstider.
Dorthe har lavet en seddel til alle med hvad behovet vil være for SFO. Dorthe retter til og sender ud
til alle som er indmeldt.
Dorthe sender indmeldelsesblanketten med ud sammen med SFO forespørgslen, således at vi får
alle de korrekte kontaktoplysninger.

Idegrundlag:
•

Lene har været inde og se på forskellige friskolers idegrundlag. Nogle står med få linjer og andre
med flere sider. Hun har lavet et rigtig flot oplæg. Der blev snakket om at have mere med om
sammenhold og at vi er en stor familie der skal arbejde sammen. Lene laver lidt tilføjelser til
idégrundlaget og sender det ud.

•

Anette har lavet et udkast til en seddel om at hvis folk har noget stående som skolen kan bruge så
kan de kontakte os og vi kan starte skolen op med det, eks. Et spisebord og en stol eller reoler osv.
Sandra vil blive sat på til at modtage mail.

•

Morten har snakket med en i Asserballe som fortalte at deres børnehave skal lukke, han ville høre
hvordan vi har startet med, at starte vores egen.

•

Morten har snakket med et bus selskab om hvad prisen vil være hvis de skal fragte børn fra
Stevning til Svenstrup og retur. Denne post vil koste os 180.000 kr. Dette vil der ikke blive plads til i
vores nuværende budget.

•

Hvordan gik vores Cykelløb. En lækker fornemmelse og et godt arrangement.

•

Det skal stå inde på hjemmesiden at alle der skal have omgang med børn, også frivillige, skal
aflevere en børneattest.

•

Næste nyhedsbrev er lavet og efter et par tilføjelser bliver det sendt ud.

•

Vi blev enige om at alle billeder fra cykelløbet ligger vi ind i et billedgalleri på hjemmesiden.

Evt.
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