
Referat fra bestyrelsesmøde D. 16/8-12  

Tilstede: Dorthe, Morten, Tanja, Bjørn, Karin, Kia, Jens, 

Fraværende: Lene, Anni, Sandra 

Referent: Tanja Andersen 

 

Hvor vidt er vi med klargøring af markedsdagen i Guderup? 

• Vi er klar, Kia og Tanja starter op med dåsekast og hamre søm i med hammer med hul i. Jens og 

Morten kommer og tager over kl. 12.00, Dorthe sørger for sedler til uddeling på lørdag, 100 stk. 

Skal vi indføre at vi efterlyser ting i 48 timer før det bliver købt. 

• Ja, Jens eller Ulla får adgang til siden så sørger de for at sætte på da de har den daglige kontakt til 

personalet og børene, det sørger Morten for. 

Hvor tit skal vi mødes fremover? 

• Vi mødes fremover stadig kl. 19.00, og næste gang er d. 29/8-12 om 14 dage og så planlægger vi 

hvor tit vi skal mødes. 

Fotografering. 

• Hans Christian Unger som er fotograf ved Østerlund friskole, vil gerne komme og fotografere 

børene, han vil sammensætter biller og priser på en fornuftig måde så skolen også tjener lidt på 

dette. Punktet tages op på forældre mødet. 

Hvilke datoer holdes Arbejdslørdage for dette skoleår, og hvad skal laves. 

• Skal vi have arbejdslørdage på time basis eller skal det være 4 arbejdslørdage. 

• Første arbejdslørdag er d. 29/9 Kl. 10.00 – 16.00 

Rengøring: 

• Vi ser på lørdag hvad man kan nå, Morte og Lene mødes lidt før. 

 

Tysk undervisning: 

• Efter at vi har set budget igennem og regnet på det, så er vi blevet enige om at vi ansætter Ulla til 

tysk. 

 



Personale: 

Må vi plante træer for hvert barn fremover. 

• Udsættes til en anden gang. 

SFO: 

• Klippekort skal tilbydes til forældre mødet, men vi vil ikke tilbyde halvtids pladser. 

• Der kommer en mobil tlf. til Sfo, dette sørger Kia for, Morten undersøger om vi kan få M1 

abonnement til den gratis. 

Evt. 

• Kia laver nyhedsbrev klart. 

• Vi mødes fremover stadig kl. 19.00, og igen om 14 dage og så planlægger vi hvor tit vi skal mødes. 

• Tanja sætter et stykke i e`svenstrupper fra indvielsen. 

• Der ønskes Kasser til SFO til tøj. 

• Sponser væg, skilte må max være 30 x 60 cm. Der vurderes og laves e plan for hvornår man kan 

komme på hjemmesiden og hvornår man kan hænge på væggen på skolen. 

• Når et barn har fødselsdag hejser de flaget sammen med barnet og hvis man vil holde fødselsdag 

hjemme bliver hele klassen inviteret eller alle af dette køn, man må give kage eller en slikpose i 

klassen. 

• Tanja har snakket med en dame, Lena, som gerne vi tage husgerning frem til Jul gratis, Jens snakker 

med hende. 

• Vi afholder ikke cykel sponser løb i år da vi ikke kan trække penge ud af folk allerede igen. 

• Der er forældre møde på onsdag på skolen, og vi er klar. 

• Jens har været nede på Oksbøl friskole med en kuvert med penge i forbindelse med deres 

jubilæum. 

• Der vil fremover være forældre kaffe om fredagen på skolens læreværelse fra kl. 12.30. 

Projekter til indtjening: 

• Afhenter juletræer efter nytår for evt. 20 kr. 

Næste møde: 

• Hvilke arbejdsopgaver tilhører bestyrelsen og hvilke tilhører personalet. 


