Referat
Bestyrelsesmøde den 19. august 2015 kl. 19.00-22.00
Tilstede: Henrik, Claes, Pia, Steffen, Kirsten, Karsten, Per, Bo og Helle
1. Protokol, herunder godkendelse af seneste referat.
Godkendt.
2. Nyt fra formanden
Landmåleren har vendt tilbage vedr. jordstykket og der arbejdes på sagen.
Bestyrelsesmedlemmerne bedes rette deres egne oplysninger inde på hjemmesiden, så det
passer med hvor pågældendes børn går i hvilke klasser.
3. Nyt fra skolen
Skolens samlede undervisning skal løbende evalueres og det skal gøres senest maj 2016.
Dette kan evt. gøres på personale/bestyrelsesmødet der er planlagt til 28/1-2016.
22/10 er næste personale/bestyrelsesmøde hvor temaet er trivsel. Steffen og Helle arrangerer.
Der var også forslag omkring vores rødder og den grundvig koldske skole.
Emner til næste friskoleaften blev vendt og diskuteret, alle bedes lægge hovederne i blød og
komme med mulige emner dog med hensyntagen til økonomien.
Vinduerne til 1. salen er nu bestilt og Claus Laulund påbegynder isætningen i uge 36.
Legetårnet er ordnet, der mangler at blive skiftet en søjle som skal skiftes på en arbejdsdag.
Skoleåret havde ikke den bedste start da lokalaftalen ikke var på plads. Sådanne aftaler skal
tilstræbes at være på plads inden sommerferien, så alle får den bedste start.
9. kl. er kommet godt fra start og er på 26 elever.
Salg af sponsorskilte gå ikke så godt, er nu på 4 da den 5 ikke betalte og derfor er pillet ned.
Rikke og Karsten ønsker en plan som vi kan forholde os til, når der skal diskuteres skolepenge
for skoleåret 2016/17 samt SFO takster fra januar 2016.

4. Bestyrelsens deltagelse på forældrene møderne. Hvem deltager på hvilke?
Der henvises til Karstens liste se på intra. Bestyrelsen var enstemmigt enig om, at det ikke
forventes at Karsten deltager i alle forældremøder.
5. Trivsel og sammenhæng.
Skolens trivselspolitik fra 2008 er blevet revideret og bliver nu lagt ud på intra.
Der henstilles til at alle incl. forældre overholder den gode tone, som endvidere er formuleret i
kommunikationspolitikken. Dette gælder også ved brug af intra.

Nyt fra udvalgene:
Økonomiudvalget
Der er aftalt møde 7/10, hvor vi skal have fokus på det kommende budget.
Ansættelsesudvalget
Ane er støtte person i 0A
Kommunikations/Pr-udvalget
Der er aftale møde 24/8. Vedr. personale- bestyrelsesmøde samt 5 min. Indlæg til
forældremøder.
Vedligeholdelsesudvalget
Stengangen skal opprioriteres på 1. ventilation, 2. lys og 3. lys. Claus Nielsen indhenter priser
og laver plan for dette inden næste bestyrelses møde.
Der laves en konkret plan for arbejdsdag så forældre kan tilmelde sig. Claus Nielsen laver en
liste over det der skal laves. Der er arbejdsdag enten 26/9 eller 3/10.
Nogle opgaver kan også laves ud over arbejdsdagen, hvis forældre byder ind på dette.
Evt. hylder på stengangen til sko så der kan rengøres ordentligt.
Bindeled til Fundraising
Der er udarbejdet en skitse og plan vedr. legeområdet, så udvalget kan gå i gang med at
ansøge blandt andet hos Albanifonden. Claes indkalder til møde.
Bindeled til elevråd
intet
Ad hoc Visionsudvalget 2020
Der indkaldes til møde. Visionstræet er blevet præsenteret for lærerne den 24/6 og skal nu ud
til forældrene. Visionstræet skal være levende og bringes med i undervisningen.
Referent: Helle

