Referat fra bestyrelsesmøde D. 29/8-12
Tilstede: Lene, Morten, Dorthe, Bjørn, Karin, Jens, Tanja
Fraværende: Sandra, Anni, Kia
Referent: Tanja Andersen

Skolelederen fortæller:
•

Det går godt på skolen og tilbagemeldingerne er meget positive fra forældrene, TV2 har været og
filme i forbindelse med et program der hedder Home Home, de ville gerne filme lidt på skolen da
det jo er en ny opstartet skole i deres lokal miljø. Ambulance har været på besøg da en elev var
faldet uheldig ned fra en sofa og slået albuen med mistanke til en flækket albue eller lign., Der er
også kommet positive tilbagemeldinger om at skolen tager fat på de problemer der kommer med
det samme. Jens har også været oppe ved Bo Scharff til kaffe og snak.

Siden sidst:
Hvilke arbejdsopgaver tilhører bestyrelsen og hvilke tilhører personalet.
•

Bestyrelsen danner rammerne og skolen udføre opgaven.

Markedsdagen hvordan gik det.
•

Det gik fint, der blev snakket en del med folk og børn var glade for dåse kast.

Rengøringslørdage er der styr på dette og går det ok
•

Omklædningsrummet er meget beskidt, suf går ind med fodboldstøvler og det er ikke helt
hensigtsmæssigt, Morten har snakket med Karin om det og hun tager sig af det.

•

Det går fint fremad, der er 6 personer sat på hver lørdag og man skal forvente det tager ca. 2,5 – 3
timer.

Budget:
Har vi penge til flere skolebøger til lillegruppen
•

Ja, det ligger i budget og Jens sørger for det nødvendige.

Har alle betalt skolepenge for August måned.
•

Vi indføre rykker gebyr fra oktober måned, 1. rykker 100 kr. 2. rykker 250 kr. fra oktober måned og
der stilles krav om at tilmeldes PBS.

•

Folk skal have et dokument på de penge man har indbetalt som indskud, Dorthe undersøger dette
med Ulla.

Fordelingssekretariatet:
•

Der skal stå på hjemmesiden at fordelingssekretariatet kun betaler 30%, dvs at vi kun får dækket
30% af beløbet så skal forældrene betale resten.

Forældremødet:
Referat af mødet i de enkelte grupper
•

Der kommer et kort ref. Fra mødet.

Samarbejdspartnere:
Samarbejde med universe fonden, hvornår går vi i gang.
•

Kan vi blive sparringspartnere, Lene ringer til Jesper og spørger.

Samarbejde med Danfoss universe, hvornår går vi i gang.
•

Jens spørger parken om vi må komme ned og se så børne har været der.

Sundhedsplejerske (Veje, måle, se og høre) Hvad gør vi.
•

Jens siger at kommunen fortalte at det sker automatisk.

Personale:
Kostpolitik, hvad vil vi.
•

Lene har lavet et oplæg for længe siden, det finder hun frem igen.

Musik instrumenter, hvad gør vi?
•

Lene sørger for ansøgningen til Linak.

Kan Vibeke lave en artikel til E`svenstrupper med speditionslæring.
•

Ja, det mener Jens godt hun kan, han snakker med Vibeke inden næste deadline.

SFO:
Fripladser er det lig med friplads i sfo, eller skal de opkræves en del.

•

De har helt friplads i år da det er hvad der er meldt ud for dette skoleår, men det bliver muligvis
lavet anderledes næste år.

Evt.
Skrabe julekalender for friskolen?
•

Skal med til næste møde.

•

Jens snakker med tømreren Leif om taget på tilbygningen og det lokale nede ved husgerningen.

•

Vi skal have startet fonde igen, det gør Karin og Tanja og Jens sende en liste over natur og teknik
ting.

•

Linak bliver søgt om musik, Sydbank om N/T, Tuborg fonden.

•

Jens har ansøgt om udstoppede dyr.

•

Skolepatrulje nu hvor der arbejdes på vejen.

•

Dagplejerne skal have rummet ved siden af SFO.

•

Skal vi starte sfo op med Maj børn, eller måske før med børnehaven.

•

Der bliver taget billeder af 0. kl. og lærer fredag morgen.

•

Tanja og Lene tager på søndag til Tandslet friskole til loppemarked, vi har fået tilbudt at hente alt
det vi vil have når det er slut inden der kommer en container kl. 16.00 søndag.

•

Vi sender en regning til kommunen på rengøringen af skolen ved overtagelsen.

•

Svømmehallens pris er 850 kr. pr. time plus transport.

