Referat fra bestyrelsesmøde D. 8/3-2016
Tilstede: Annette, Else, Torsten, Jens, Tanja, Søren, Kia, Morten, Nina, Lene
Fraværende: Karin
Referat sendt til: Skoleleder og Bestyrelsen
Skolelederen beretter:
•
•

•

•
•
•

Teater- Børne var stolte af deres teaterstykke, stykket var godt besøgt, fulde huse begge dage. Det
var igen en succes.
Efter vinterferien havde vi tøndeslagning på en ny måde, eleverne blev delt op i to hold, en lille
gruppe og en stor gruppe. Først slog de små katten af tønden, derefter de store. Dagen sluttede af
med at kattedronning og kattekonge blev fundet i hver gruppe, samt bedste udklædning blev kåret
for hver klasse.
Info dag for førskolebørn var super godt, Dorte Madsen og Annette F. fortalte om hvad det vil sige
at gå i før SFO samt hvad det vil sige at gå i 0-klasse, Tanja fortalte om bestyrelsens arbejde.
Forældrene gav udtryk for at de syntes aftenen var god.
Miriam er startet som elev i anden klasse i mandags, så pt. Går der 99 elever på skolen.
Medarbejdere: Jeg oplever at der efter ferien er kommet mere ro på skolen, hvor alle er tilbage i
bygningen, dog har der været lidt knuder som skulle løses.
Heidi er startet i en mdr. praktik i Orion med støtte på Rasmus, og som SFO pædagog.

Udvælgelse af ansøgere til samtale
• Lærer der vil komme til samtale bliver indkaldt til tirsdag fra kl. 17.00
• Pædagoger der kommer til samtale er onsdag d. 16/3 fra kl 17.00
Workshop:
Planlægning af det praktiske
Mad:
•
•
•
•

Lasagne laves af: Lene, Kia, Nina og Tanja.
Salat laves af Torsten og Sandra
Flutes medbringes af Morten.
Skolen sørger for drikkevarer

Science lokale:
Status på igangværende opgaver/fonde
•

Lene arbejder på sagen, hun ringer til dem der er.

Næste opgaver.
•

Der bliver set efter flere.

Generalforsamling:
Dagsorden
•

Dagsorden tilpasser Morten, genbruger nogle punkter fa sidste år.

Opstilling af forældre fra skolegruppen?
•

Hvis man har meldt sine børn ind til start i Maj, så er man berettet til at stille op.

Stemme sedler laves og ajourført forældre liste til afstemning.
•

Tanja laver stemmesedler.

Budget:
Opfølgning
•

Det ser ok. Der er stadig overskud, og budgettet skal lige opdateres med de støtte timer der
kommer ind.

Ansættelse af Renè fra april?
•

Renè bliver ansat fra 15. april til 25 timer, det koster os ca. 53.000 kr. pr. år.

Diverse:
Køb af kopimaskine på biblioteket.
•

Den koster skolen ca. 1000 kr. og E`svenstrupper skal betale det samme, så er kopimaskinen vores,
der er stadig vedligeholdelses aftale på den.

Møbler til kommende 0. klasse.
•

Vi søger Støtteforeningen om nogle af pengene, resten betaler vi selv til så de nye elever også får
nye møbler.

Planlægning af ”Holde linjen varm” anden søndag i april, dagen hvor vi holder linjen varm til opskrevne
elever.
• Tanja, Kia, Jens og evt. Annette og Dorte laver et oplæg.
Fejring af at vi har rundet de 100 elever på skolen.
• Næste møde
Skolens it system

•

Der er lidt problemer, Morten ser på sagen.

Evaluering at teater
• Super godt teater, flot lavet og fint med den tid der er bruget på det. Der skal til næste år
prioriteres hvilke fag der skal være i de timer der er tilbage så det ikke er Dansktimer tilbage.
Cykel parkering
• Det laves til arbejdslørdag.

Gymnastiksalen:
Er der nogen arrangementer?
•

Nej.

E`svenstrupper:
• Dagsorden til Generalforsamlingen og Jens undersøger om et barn vil lave en tegning til eller en lille
historie.
Evt.
•

Lene Hjælpeliste – Info dag til kommende børn og forældre, kage og kaffe.

