Referat fra bestyrelsesmøde D. 7/8-2013
Tilstede: Dorthe, Lene, Jens, Finn, Kia, Tanja, Karin
Fraværende: Sandra, Morten.
Referent: Tanja Andersen

Skolelederen beretter:
•

De 2 piger som skulle starte før sommerferien, de kommer ikke alligevel. Vibekes
sygedagpenge bliver ikke refunderet fuld ud, Jens har klaget da vi ikke får penge for ca. 1½
mrd. Vi har ansat Rikke Lund som skal have 0. og 1. Kl. Alle lære kommer torsdag og starter
op.

Forældremødet d. 21/8 kl. 19.00:
•

Der er lavet en flot præsentation til mødet, der skal laves en opsang til forældrene da det ofte
er dem der ikke møder op og vælger for børne at de ikke skal deltage i sammenholdet, vi
prøver at starte med at sige hvor flot det var at de kommer nogen til arrangementerne, men
det er ikke nok. Der bliver lavet en Agenda til mødet som sendes ud senest d. 8/8 da det skal
være 14 dage før sammen med morgenmad`s invitationen til første skoledag.

Bygningsudvalg:
Skal der fastsættes en økonomisk grænse for hvor meget der må benyttes pr. arbejdslørdag eller evt. pr.
skoleår? Samt en bagatel grænse for hvad der skal godkendes i bestyrelsen?
•

Vi tager punktet til næste møde.

Hjemmesiden:

Intra net er testet positiv og er ikke ret dyrt, vil vi have det?
•

Vi blev enige om at vi vil have det, HJP bestiller det, det koster 1500 kr. at få det og da vi
bestiller det inden 1. september får vi 1000 kr. i rabat. Det koster 0.11 øre pr. dag pr. barn og
holde det opdateret, det er for 50 børn ca. 2000 kr. pr. år, det er meget billigt i forhold til de
ca. 22.000 kr. det andet skole intra koster og det kan det samme.

Personale:
Jævnlige personalemøder med ansættelsesudvalget
•

Det gør vi, der bliver nedsat en lille gruppe som afholder disse møder.

Hvad er vores holdning til arbejdsrammer for personalet ifbm. Den nye overenskomst for lærere.
•

Det er besluttet at det ikke er bestyrelsens område, dette er skolelederen som tager disse
beslutninger.

Sfo:
Morgen åbningstider, er der styr på dette?
•

Ja, det er der styr på og det går godt.

Diverse.
Åben skole d. 7/11, initiativ fra friskoleforeningen, er vi med på den?
•

Ja, det er vi med på, men det skal være en invitation der bliver sendt specielt ud, det skal
være hvert år med opfølgning. Punktet kommer med i september igen da det skal i
E`svenstruppe og stevning rundt osv.

Spørgsmål om medarbejder repræsentant i bestyrelsen.
•

Det bliver ikke nu. Der er stemning for en tema dag med lærer og bestyrelsen sammen hvor
man kan tage en eftermiddag eller en dag hvor forældre passer børene i den periode.

Er der lavet sedler til forældre ang. Ipads?
•

Det er ok. Blev sendt ud med nyhedsbrev.

Er der styr på markedsdagene i Guderup d. 10. August?
•

Det er der styr på, Kia og Tanja tager tjansen og bliver derfor fritaget for rengørings lørdag
da det er samme dag.

Er der købt benzin dunke til plæneklipperen?
•

Ja, det er der.

Vi gennemgik lige overfladisk budgettet inden ferien og det så ok. Ud, varmeregningen var meget høj, men
Dorthe ville undersøge hvad der mere ligger i denne post.
•

Kommunen har betalt det de skulle og der kommer flere penge aconto for resten af året.

Er PR udvalget færdige med sang og folder?
•

Der arbejdes stadig på sagen, der er sendt et oplæg til Else og hun er i gang.

Er vi klar til arbejdslørdag og hvor mange er tilmeldt.
•

Der kommer 9 personer d. 9/8 og resten på lørdag.

Evt:
•
Der skal skrives i E`svenstruppe om hvad en støtteforening skal lave og at vi gerne vil have
flere ind i foreningen.
•

Vores F1 lån er gået igennem.

•

Der er 49 børn der starter på mandag på skolen.

•

Grillen skal sættes ind efter hver arrangement der er.

•

Hækken til forsamlingshuset hvem skal passe den, det undersøger Jens.

•
På privat skolen Als skal èn forældre have en underskrift fra en andens forældre for at man må
køre med deres skole, det skal vi ikke.
•

Tony skal i SFO fra mandag i stedet for som pedel.

•

Vi vil udlevere streamer til alle til forældremødet.

•

Ville det være en idè at Jydske følge os iforbindelse med Ipads.

Næste bestyrelsesmøde:
Toshiba bærbar gøres klar til bestyrelsesmøde. (Jens)
Budget ses på til næste møde.
Kan vi få en flydende ugedag til bestyrelsesmødet i stedet for kun onsdag.
Billede af bestyrelsen til hjemmesiden.

