Referat bestyrelsesmøde D. 20/09-2018
Til stede: Nina, Tanja, Morten, Arne, Karina, Sandra, Kia, Michael, Lenette, Rikke
(medarbejderrepræsentant)
Fraværende:
Lejrskolen var en succes, det faglige indhold var både varieret og relevant, selv om gåturen ud i vadehavet
blev aflyst pga. stærk vestenvind. Økonomisk holder vi os under rammen, de sidste regninger er dog ikke
landet endnu, forventet udgift ca. 24.000 + bus sponseret af støtteforeningen.
Elevoptag
Der er jævnligt nye elever på besøg og siden skolestarten har vi optaget 7 nye elever ihv. 1. 2. 5. 6. og 9.
klasse. Yderligere 2 drenge starter efter efterårsferien i Store Bjørn og dd. har en pige været på besøg med
henblik på skolestart i 8. klasse nu. Sidstnævnte skal lige have lov at tænke, inden hun giver besked.
Der har været vist interesse fra endnu en mor til 2 drenge til Store Bjørn, men jeg har endnu ikke hørt
nærmere fra hende.
Sygefravær
Denne uge har været slem, flere har været ramt efter lejrskolen.
Sammenlægning af Cassiopeia og Perseus
19.00-19.10: Bemærkninger til skolelederens beretning
Konstituering
• Sandra træder ind i bestyrelsen som medlem for skolekredsen, da René er fratrådt bestyrelsen.
• Nina er valgt som næstformand
Økonomi
• Status likviditetsudfordring, kassekredit øges midlertidigt med 100.000 kr.
• Personaletilpasning (lukket punkt)
• Budget 2019
Der er lavet best case/worst case likviditetsbudget.
Mødekalender (husk jeres kalender)
• Mødedatoer fastholdes
Tanja: Hytteudvalg og information
• Tanja er ansvarlig for kommunikation med Finn Lehmann.
• Kia overtager ansvaret for udlejning af Hytten.
• Personalet går til Arne, som lægger information om brug af Hytten på deres hjemmeside.
Opgavelisten (Trello)
• Visioner (Udskydes til næste gang)
• Værdigrundlag (Karina mangler at indkalde til møde med Rikke og Nina i november)
• Der sendes nyhedsbrev ud til skolekredsen i oktober
• Logo fra Intersport
- Logoet overgår til nyt firma, som er målrettet erhvervssalg

-

Lenette og Rikke arbejder på at sende bestillingssedler på varer med logo med børnene hjem,
og laver fællesbestillinger

Div.
•
•
•
•

Fripladsforespørgsel fra nye forældre
Afventer afsluttet prøveperiode før der tages stilling i bestyrelsen
Rengøringslisten (Hvem overtager efter Rene)
Lenette overtager
Hjælpeliste opgave tages tilbage i bestyrelsen
Karina overtager
Retningslinjer for iPad (input fra forælder)
Står på blanketten, som skal udleveres (Arne)

Evt.
•
•

Planlægning af pædagogisk dag 16/11-18
Morten prøver at tage fat i forældrene, for at få planlagt 16/11
Billede til julekalender; Arne sender billede til Nina

Godkendelse og underskrift af referat
Også det fra den 9/8!

