Referat fra bestyrelsesmøde D. 3/5-2016
Tilstede: Morten, Lene, Tanja, Kia, Sandra, Karina, Mette, Nina
Fraværende: Torsten
Referat sendt til: Bestyrelsen

Præsentation af alle:
•

Alle blev præsenteret og fortalte lidt om sig selv.

Konstituering:
•
•
•
•

Formand blev Morten Carstensen
Næstformand blev Lene Christiansen
Kasserer blev Kia Hougaard
Sekretær blev Tanja Andersen

Gennemgang forretningsorden
•

Forretningsorden blev gennemset, godkendt og underskrevet.

Introduktion til bestyrelsesarbejdet
•
•

Tavshedspligt
Alle ved hvad tavshedspligten betyder og hvem man må snakke med, alt på referat som
står med blåt bliver ikke offentliggjort. Mødet kan deles op så der deltager en medarbejder
repræsentant det første af mødet.
o Udvalg og nedsættelse heraf
§ Torsten er fortsat formand for bygningsudvalget
§ Økonomiudvalg formand er Kia – Mette, Karina, Morten
§ PR udvalg: Formand er Kia – Dorthe Lang, Vibeke Wind, Karina
§ Rengøringsudvalget: Formand Lene – Tanja og måske Janni Marek (Lene
spørger hende)
o Rushfiles
§ Morten opretter de 2 nye med adgangskoder til Karina og Mette.

Mødekalender
•

Vi fortsætter med at holde månedlige møde hver anden tirsdag i hver måned og ellers efter
behov.

Stillingsopslag skoleleder
•

•

•
•

Sidste gennemgang og korrektur
o Den blev rettet til og gennemgået og er nu klar til at blive formidlet ud. Samtaler
bliver uge 24 og evt. 25
Annoncering
o Vi skal have undersøgt hvad det koster i Jyllandsposten.
o Det bliver lagt op på Facebook, Friskole bladet og Jobnet.
Stillingsopslag øvrigt personale
o Der bliver kaldt 2 personer til samtale.
Naturfagslærer
o Punktet er taget under stillingsopslag øvrigt personale.

Evt.
•
•
•
•
•

Opfølgning på input fra generalforsamling skal gennemgås til næste møde
Morten opretter de 2 nye bestyrelsesmedlemmer til alarmen.
Nye satser for 2016-2017 kommer på hjemmesiden og Morten kontakter Nuunu.
Morten prøver igen at lave en aftale med Jens så der kan komme noget information ud til
alle forældrene.
Der er styr på alle ting til fejring af 100 elever, vi mødes så tidlig som vi kan på skolen.

