Referat fra bestyrelsesmøde D. 06-02-2012
Tilstede: Sandra, Bjørn, Morten, Dorthe, Kia, Tanja, Lene.
Fraværende: Annette, Anni.
Referent: Tanja Andersen
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Status på indskrivning
Der er kommet et brev ud til alle forældre som har meldt deres børn ind.
Det bliver nok lidt knapt med time tal og lære hvis der ikke kommer flere børn.
Deadline på indskrivning af børn
Det skal der ikke laves da der mangler min. 10 børn.
Hvad gør vi for at få flere børn på skolen
Mere reklame, Læse venner, opdater vores hjemmeside med hvad vi vil lægge mest vægt på og
hvad der vil blive det vigtigste for vores skole.
Evt. før skole børn.
Reklame for skolen i avisen og i radioen, Kia laver en ny seddel til at hænge op i forretningerne.
Buskort til børene, hvad gør vi.
Dorthe har gang i det.
1. maj, hvad kan vi gøre. Børnehuset lukker.
Det drejer sig om 7 børn der skal gå i sfo et sted indtil skolestart, men hvor og hvordan gør vi.
Der er borgermøde ang. børnehuset på torsdag kl. 19.00.

Hjemmesiden:
• Nyhedsbrev til forældre
• Vi venter til efter d. 22 februar når vi ved mere fra kommunen.
Kommunen:
• Politikker hvad gør vi
• Lene snakker med Michael fra kommunen om at det er meget urimeligt at skal give 2 mill. For
bygningerne og de skal ikke have en valgmulighed om de vil kautionere for os, men hvor mange år
de vil kautionere om det er 3 eller 5 år.
Inventar:
Inventar, Brædstrup Humanitære Forening
• Gode møbler, både stole og borde og et klaver til en rigtig god pris.

Evt.
•
•
•
•
•

Hvor skal vi annoncer skoleleder, skal vi betale mellem 2300kr. og 5000kr. For at få den i friskole
bladet. Vi venter lidt. Bjørn sætter det på lærernes fælles net i Sønderborg kommune.
Der skal sendes et brev ud til alle i forælde kredsen for om de vil hjælpe med at gå rundt og samle
penge ind.
Vi er begyndt at sende annoncer til fonder, vi har indtil nu sendt 5 stk. annoncer ud.
Aktivitets gruppen skal finde ud af om der skal laves loppemarked eller noget andet, kontakten er
til Sandra.
Næste møde torsdag d. 23-2

