Referat fra bestyrelsesmøde D. 12-04-2016
Tilstede: Morten, Arne, Tanja, Ulla, Torsten, Sandra, Ulla, Kia, Lene, Nina.
Fraværende: Karin
Referat sendt til: Konstitueret skoleleder og Bestyrelsen

Konstitueret skoleleder beretter:
•
•
•
•
•
•

Sensor ordning, Vi har ikke deltaget på mødet, vi ved ikke hvorfor – vi får 4 personer som sensor til
9. kl., men vi har ingen som skal ud af huset.
Sidste skoledag – 20 maj for 9. klasse inden de tager på lejr da det passer bedst.
Lejrskole, der kommer mere, Arne har snakket med den anden skole og der kommer flere
meldinger snart.
Brandvæsnet har været, en del anbefalinger som Arne og Renè har styr på.
Arne har møde med Renè i morgen og de får lavet en vedligeholdelses plan
Nye lokalaftaler med personale, som skal være færdig medio maj. Det skulle kunne lade sig gøre.

Naturfagslærer til næste skoleår (lukket punkt)
Udvælgelse af ansøgere til samtale
Hvad gør vi med optagede elever i Cassiopeia & Pegasus (lukket punkt)

Skolemøbler
Næste skoleår
•

De skal gives til kommende 0. klasse, der er kommet et tilbud på 38.465 kr. til 18 børn.

Plan for investering i skolemøbler
•

Vi får en ansøgning lavet til de store som også skal have nye møbler.

Personale (lukket punkt):
• Ulla er repræsentant for personale i dag
Workshop

Ny dato eller udsættes
•

Det udsættes til ubestemt tid.

E`svenstrupper:
• Sandra laver et oplæg.
Budget:
• Punktet tages til næste møde.
Generalforsamling
Gennemgang af præsentation
•

Den blev kort gennemgået og Morten arbejder videre med det.

Praktisk
•
•
•
•

Stemmesedler
o Det har Tanja styr på.
Kagebagere
o Alle fra bestyrelsen bager en kage.
Opsætning af stole og borde
o Det ordner vi selv på dagen.
Arne har snakket med en anden ang. tilsynsførende og har fundet en.

Gymnastiksalen:
Er der nogen arrangementer
•

Der er generalforsamlingen d. 26/4

Stillingsopslag, skoleleder
Hvilken profil skal vi søge
• Lene har lavet et oplæg og vi har skrevet lidt videre på det og Lene kigger på den igen.
Hvor skal vi annoncere? skolejobs, hjemmeside, friskolebladet, aviser
• Vi søger også gennem skoleleder forbundet.
Evt.
Skal pedel slå græs fremover
• Ja, det er en god idè, da vi har ansat ham til 25 timer, dem der har stået for det indtil nu kommer så
tilbage til rengørings lørdage.
Holde linien varm dag status.

•

Er aflyst i år, men tages op igen næste år.

Flagdage:
•
•

Tanja spørger Renè Wind om han vil flage på skolen på de 3 mærkedage som hedder:
5. Maj, Svenstrup ringridning og Palmesøndag til konfirmation i Svenstrup.

