Referat fra bestyrelsesmøde D. 7-11-2012
Tilstede: Dorthe, Bjørn, Lene, Morten, Sandra, Anni, Jens, Tanja, Kia
Fraværende: Karin
Referent: Tanja Andersen

Skoleledere beretter:
•

Der er en pige der er blevet væk som er blevet efterlyst på 3. døgn, vi håber snart at hun bliver
fundet.

•

Der har været en sygdoms periode blandt personalet med først Else og dernæst Vibeke som har
været væk i 4 dage, nu er alle tilbage og klar.

•

Der er en dreng som er kommet på prøve i 2 uger, han kommer fra Nordborg og er i 5. klasse.

•

Elevtallet er ændret, der er nu 44 elever, det går den rette vej.

Siden sidst:
Er der styr på åbent hus.
• Der kommer nogle fra bestyrelsen og Laura er klar, Lene bager en kage, Kia og Tanja tager kaffe
med. Jens udskriver flyers til dagen, Morten redigere.
Julekalender hvad skal vi.
• De kommer i morgen til Lene, mandag får børene nogle med hjem.
Møde med Suf
• Der har været snak med SUF og der skal holde et møde med en fra suf og en fra gymnastik og
bestyrelsen og Karin, fra bestyrelsen deltager: Dorthe og Anni og Morten
Kostpolitik
• Den er godkendt.
Hvad skal søges ved fonder
• A/S S. Frederiksen bor i Ølgod. Søges af støtteforeningen. Søge start kit til natur og teknik.
• Musik. Blokfløjter, slagtøj,
• LAG: Frist d. 1/2 og store beløber.

Budget:
Økonomi og tilskud
• Vi skal have flere elever til næste skole år.
• Morten, Dorthe, Bjørn og Jens tager et møde når budgettet er klar. Jens Indkalder.

PBS køre det?
• Ja.
• Er alle betalinger faldet? Ved vi når alle har modtaget giro kort.
• Giro kort er sendt ud.
Hjemmesiden:
Skal vi ikke have gang i familie nettet.
• Nej ikke nu.
Personale:
• Husgerning, hvad gør vi.
• Jens snakker med Marian om hun vil starte det op.
Diverse:
Lydterapi, en mulighed til vores skoles børn.
• Bestyrelsen bakker op om det, Jens tager det op med personalet og kontakter Ruth.
Udlejning af lokaler
• Det vil vi ikke fremover.
Forretningsorden for bestyrelsen
• Punkt 6 stk. 2 skal rettes.
• Der skal være 5 fra bestyrelsen tilstede for at tage en beslutning, ikke 4 personer.
• Skolelederen udvælger en vice skoleleder som kan afløse ham ved fravær.
Efterlysninger og ting der bare stilles
• Vi vil ikke have ting der bare stilles, hvis man har noget til skolen skal man kontakte Sandra.
• Morten kan måske skaffe et par hæve/sænke borde og runde borde.
Ændring af vejnavn og indsigelse
• NEJ, det vil vi ikke være med til.
Snerydning til Vinter
• Gert rydder det han kan med rende graveren, Morten har købt 2 sne skrabere.
Skifte gas leverandør-SE
• Vi skifter hvis det er billigere.
Forespørgsel fra radioamatører.
• De vil gerne have mere plads hvis ikke vi skal bruge den gamle klub, de vil gerne komme og hjælpe
til en arbejdslørdag med at trække ledninger til internettet.
Evt:
•
•
•

Halloween arrangement var rigtig godt, der skal skelnes mellem om det er støtteforeningen eller
friskolen der laver arrangementet.
I efterårsferien havde vi en bruser der rendte, den ville ikke slukke, noget er gået i stykker, en
vandalarm kan være en løsning, Dorthe undersøger sagen.
Julefrokosten er d. 7/12, det er hjemme ved Dorthe og maden bestilles ved den Anni beslutter. Der
skal siges til Anni om man kommer eller ej senest d. 23. November.

•
•
•
•
•
•

Dagplejeren er ved at flytte ind.
Lene undersøger om de kommende skolebørn kan blive i børnehaven indtil august.
Dorthe laver nyhedsbrev og sender ud.
Der er ingen der ved hvor mange nøgler der er i omløb.
Der skal laves en seddel hvor alle forældre skal skrive sig på et udvalg.
Personalet er tilfreds med rengøringen om lørdagen.

Næste møde:
• Forretnings orden skal godkendes.
• Lejrskole.

