Referat fra bestyrelsesmøde D. 8-5-12
Siden sidst:
•

Reklame, opfølgning
o Streamer (Lene)
Ikke lovligt med streamer i bilvinduer.
To udgaver: Massiv til andre steder end bilvinduet
Gennemsigtig, hvidt logo: 15*50cm – 28kr/stk
Lene bestiller 50 stk. onsdag, de er klar til fredag
o Radioals (Bjørn)
Gratis to gange pr. dag til åbent hus
50 spot for 1125 kr: Et naturligt valg til glade børn, kom til Svenstrup friskole. Sidste tilmelding
for skolestart til august er 31. maj
o Sweet Deal (Karin)
Karin har gjort et forsøg, men de skal vende tilbage, og det har de endnu ikke gjort.
o Ugeavis (Morten)
Morten har snakket med dem. De har været noget på nettet, og der kommer noget i avisen i
denne uge.
Vi kan kontakte dem på mandag for at få noget i avisen i ugen efter åbent hus.
o Plakater
Ændres med ny tekst i gul og blå tekst

•

Forsikringer (Bjørn & Lene)
Lene snakker med friskoleforeningens forsikringsmand.
Bjørn har kontakt, skal have møde med dem onsdag d. 10/11

•

UVM (Morten)
Det er klar til afsendelse. Mangler bankforbindelse.

Åbent hus:
• Planlægning:
Kaffe alle tager en kande med, the Lene tager to kander med, saft: Dorthe, kage: Sandra
Dorthe tager krus med.
Så solsikkefrø: Lene køber pottemuld og frø. Alle tager potter med.
Dorthe snakker med Ulla om vi må låne team track
Indmeldelsesblanketter, Dorthe
Morten laver plakater til vinduerne
Små flag: Karin
Kamera: Morten
Vi mødes halv fire

Kia tager computer med med internet adgang
Mobbepolitik:
• Forslag fra Jens ok?. Lene opdaterer, og sender til Morten som printer til åbent hus.
Elevstatus:
• Hvordan ser det ud og hvad gør vi: 31 børn
• SFO, hvad er behovet med de nuværende elever? 5 børn

Personale:
• Stillingsannonce lærere:
Hjemmesiden skal opdateres så Jens’ data kommer med (Hans Jørgen).
Morten sender til Skolejob, og det skal på hjemmesiden (Hans Jørgen)
Morten sender noget til Søren
• Sekretær. Dorthe kontakter de andre friskoler for at høre om vi evt. kan samarbejde om en
sekretær.
Borgerlån:
• Noget nyt.
Alle borgerlån er underskrevet. Der er taget kopier, og returneret til långiver.
Diverse.
• Fremtidsvisioner (Bjørn & Morten). Opdateres, og kommer på hjemmesiden.
• Hvem skal stå for de forskellige udvalg.
• PR: Kia
• Bygningsudvalg: Bjørn
• Rengøring: Lene
• Arrangementsudvalg: Sandra, Anni
• Budget: Morten, Dorthe
• Skolemøbler, skal afhentes snarest. Lørdag/søndag kl. 10 Morten, Lene, Kia, Claus
• Hjælp til selvhjælp brevet sendes ud til forældre og skolekreds. ”Plakaten” hæftes ved: Lene
Evt.
•
•
•
•
•
•
•

Danfoss Univers parken er interesseret i samarbejde.
Husk CVR skal opdateres.
Oksbøl friskole har matematik system til salg. Jens kontakter dem for at høre nærmere.
IT klub for ældre. Kan E’ Svenstrupper laug være tovholder ? Anni tager kontakt til Mia.
Overblik over hvad vi mangler.
Er der friskoler som lukker, hvor vi kan købe bøger eller lign. til fornuftig pris. Lene kontakter
friskoleforeningen
Jens kontakter Rens efterskole som er gået konkurs for at høre om de har noget.

Ting vi skal have styr på:
Alarm
Teleselskab
Kontorartikler
Internet
Smard board
Buskort
Samarbejde med andre friskoler, idrætscenter, svømning
Indretning af klasselokaler
Undervisningsmaterialer
Forbrugsmaterialer
Håndværkerting
Renovering af skole
Intranet
Køkkenting.

