Referat fra bestyrelsesmøde D. 19-06-2012
Tilstede: Dorthe, Kia, Morten, Anni, Jens, Lene, Tanja.
Fraværende: Sandra, Karin, Bjørn
Referent: Tanja Andersen

Siden sidst:
Hvad siger Andreas fra naturskolen.
•

1200 kr. den første time, dernæst 400 kr. pr efterfølgende time.

Skal vi lave en samlet udmeldelse af børn.
•

Nej, alle melder selv ud.

Konfirmationsforberedelser, Hvad sagde Bo Scharff
•

Han vil gerne konfirmere vores elever.

Skolemælk og Frugtordning, skal vi have det?
•

Punktet udsættes til efter skolestart.

Hvad gør vi fra nu af med fripladser?
•

Alle fripladser er besat, fremover vil det køre efter fordelingsnøglen på nettet.

Buskort hvad gør vi.
•

Dorthe har fat i det.

CVR. Opdateres.
•

Morten har fat i det og har tastet det ind han skal bruge.

Er der kommet mail ud til tovholdere på udvalg
•

Er ok.

Nyhedsbrev, hvornår kommer det ud, det er tid.
•

Det er lavet, der skal laves små ændringer og skal så sendes ud.

Mangelliste opdateres og lægges på cloud drive.

•

Den er kommet på cloud drive.

Skilt ved indgangen.
•

Anni havde et oplæg med til skilt, det ser rigtig flot ud.

Budget:
Hvordan ser økonomien ud?
•

Der er møde med merkur bank om økonomi.

•

Støtteforeningen er klar til at modtage penge

•

Kia søger om fritagelse af ejendoms værdi skat.

•

EDB-Brugs program pakke koster ca. 39.000 kr. og det har vi fået anbefalet flere steder fra.

Hjemmesiden:
•

Den lever ikke helt op til lov kravene, Jens snakker med HJ.

Personale:
Hvordan gik samtalerne med lærer og hvornår kan det offentliggøres.
•

Vi offentliggøres når de har sagt deres stilling op.

Hvad med vikar.
•

Der skal ligges timer ind i budget.

Der er kommet 2 ansøgninger til SFO.
•

Jens og Kia tager en samtale med dem begge 2.

Ansøge om en sekretær stilling.
•

Morten har snakket med 2, men der var ikke interesse mere, da timetallet er så lille.

SFO:
•

Hvor mange børn er det og starter de d. 13. august eller d. 14. august.

•

Vi starter op d. 13. august med sfo med indtil videre 4 børn som skal passes om eftermiddagen
efter skoletid.

Fonder:
•

Vi har søgt, men der er kommet afslag på ansøgningen fra Danfoss.

•

Tanja har ansøgt lego fonden med Lego til sfo.

•

Lene har lavet en ansøgning til Linak ang. musik instrumenter.

Evt.
Skal vi dele svømme undervisning med andre friskoler?
•

Det vil ikke tilbydes de første par år pga. økonomi.

•

Jens og lærerne har lavet et oplæg til skoleskema, det ser rigtig fint ud, det vare fra kl. 8.00 og til kl.
14.00, bortset fra 0. kl. de stopper kl. 12.20 og går i sfo.

•

Der vil blive samarbejdet med Østerlund friskole med fysik, teorien foregår hjemme og forsøg sker
på anden skole.

•

Vi mangler at vælge en tilsynsførende.

•

Der skal kontaktes TV syd til indvielsen d. 13. august.

•

Friskole bladet er gratis til bestyrelsen og personale.

•

Arrangement udvalget arrangere indvielsen.

•

Der skal sættes noget i E`svenstrupper, sidste frist d. 20. Juni.

•

Forsikring Villis, de har 500 skoler som er forsikret ved dem, prisen er den samme, men vi er bedre
dækket ind eks. Selvrisiko.

•

Dorthe har fået lavet nogle labels til kuverter.

•

Der er kommet 2000 bøger til biblioteket, der er flere som skal hentes.

•

Der skal være overdragelse af de børn med særlige behov, det sørger Jens for.

•

Der skal laves et lille arrangement så alle forældre og børn på skolen kan se hinanden.

Næste møde:
•

Billede med skilt til ugeavisen.

