Referat fra bestyrelsesmøde d. 4/9 2013
Tilstede: Morten, Lene, Kia, Sandra, Jens, Finn, Dorthe
Fraværende: Tanja, Karin
Skoleleder:
Vi er kommet godt i gang, eleverne er glade for deres iPad.
De første 3 uger er gået med at lære eleverne fortrolighed med iPad, fordele og ulemper. Apps og meget
andet.
I mandags startede vi op med Bundsø projektet, eleverne var på vandretur, trods regn og blæst. Børnene var
glade.
Skolen har fået skoleintra, alle skulle nu være logget på nu, så vi fremad rettet kan bruge skoleintra til alle
meddelelse.
Fra på fredag bliver vi en elev mindre, Simones forældre har besluttet at flytte hende til sin far i Aabenraa,
Der har været afholdt forældremøde i tre af de fire hold, med pæn fremmøde i de forskellige hold.

Vi har fået ros fra ministeriet om at vores hjemmeside var let at finde rundt på, og de kunne se den
blev opdateret løbende og indeholder relevante informationer. Siden vil løbende blive opdateret, så
informations niveauet vil fortsat blive forbedret. Vores nye tilsynsførende kommer på besøg sidst i
september.
Friskolebladet kommer på besøg d. 17/9
5 har meldt sig til at overtage skolen d. 19/9, samt jeg inviterer Anja til at være vikar på dagen
Der vælges tillidsrepræsentant på næste personalemøde.

Opfølgning på store forældre møde
Flere i bestyrelsen synes ikke vi fik det ønskede resultat ud af mødet. Der kom gode forslag til forbedringer
omkring arbejdsdage, men ingen løsninger/forslag til hvordan vi får de ”passive” familier med.
Fonde: Lene Christiansen og Dorthe Andersen vil gå i gang, og søge penge til Natur, teknik og fysik lokale.
De vil søge hjælp af Ib Jensen.

Jingle fra Else:
Melodi er uden ophavsret, idet melodi og tekst er lavet er Tilde (Else’s datter).
Der er planer om at der skal laves et lille klip som vi kan lægge på you tube.
Kia vil gerne at det er en mand der synger det, der sluttes af med børnesang og latter. Teksten er rigtig god,
og sigende. Kia arbejder videre med det.

Budget:
Kommer med på næste møde da oversigten ikke er klar.
Reklame:
Næste år kan vi være opmærksomme på de løbs arrangementer som finder sted. Det er en god og
billig måde at lave reklame på. Finn finder ud af noget omkring løbetrøjer med skolens logo.
Sandra spørger Arbejdernes landsbank og Merkur om de vil sponsere løbetrøjer.
Intra må gerne bruges til at informere forældre kredsen om sådanne arrangementer.

Bygningsudvalg:
Der er en grænse på 10.000kr pr. arbejdslørdag. Er der større investeringer skal det op i bestyrelsen.
Eventuelt:
Bestyrelsesmøder afholdes fremover 1. tirsdag i måneden
Kommende 0. klasse (2014) - der er 8 børn opskrevet
Stevning Kulturhus har fået membran på gymnastiksals gulv. Lene vil undersøge mulighederne for
om vi også kan få det/prisen.
Åbent hus: Jens får info i morgen til ledermøde. Invitation – Dorthe spørger Karin om hun vil lave
et udkast.
E’Svenstrupper: Oktober måned: Orion laver indlæg + nyhedsbrev sættes i.
Det bliver et fast punkt på dagsorden – vi aftaler hvem der laver næste indlæg.
Nyhedsbrev laves af Kia. Tilmelding til arbejdsdage kommer i nyhedsbrev.
Dato julefrokost: Første fredag i december – d. 6. december.
Musikundervisning: Lene prøver efterskolen strand, og Ole Andersen.
Hjemmekundskab: Det tager Rikke, da hun har en time for lidt i efteråret, derfor har hun timer så
hun kan tage det i foråret.
Arbejdslørdag
Der findes masker som vi kan bruge når der er asbest i. Det skal skrabes fri, og males.
Tandslet friskole har snakket med Finn omkring erfagruppe - bestyrelsenetværk. Indkøbsordning
med andre friskoler kunne være en mulighed.
Plæneklipperen er til service hos Jørgen Jørgensen.
Listen over hjælpere lægges ud på forældre intra – så alle kan se hvornår de skal hjælpe. Lene vil
samle det når alle har afleveret, frisen er sidst i uge 37
Helle Jørgensen har styr på loppemarked.
Alle arbejdsdage er klokken 9. Morten checker op på hjemmesiden at tidspunktet står rigtigt.

Dagsorden næste gang:
Budget
Billeder til hjemmeside
E’ Svenstrupper hvad skal i ?
Udlejning af skolen til forældre/personale
Info omkring arrangementer på skolen.

