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Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 13/11–2018 kl. 17.30 på skolen

Referat

Deltagere: Carina, Mia, Henrik, Michael, Rie, Maria, Stine, Joy, Rie og Christa
Afbud: Thomas, Allan

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Godkendelse og underskrift af sidste referat
Godkendt

3. Siden sidst / indkomne punkter!
Pædagogisk dag
En rigtig god dag for alle parter:
De ansatte arbejdede med relations-kompetencer – der var ros til bestyrelsen som denne
dag havde styr på skolen.
På skolen / børnehaven var dagen velforberedt og der var en god opbakning fra forældre.

Arbejdsdag
Man kan vist roligt nævne at det var en succes – god opbakning fra forældre hele vejen 
rundt – kompetencelisterne har vist sit.

Bestyrelseskursus 
Afholdt på Odense Friskole.
Et rigtig godt kursus som kom hele vejen rundt om det at sidde i en skolebestyrelse. 
Der blev fokuseret meget på den kasket man påtager sig når man går ind i 
bestyrelsesarbejde, den sidder er ALTID.

Et vigtigt punkt var at vi skal huske at ha styr på det vi skal ha styr på. 
Der er tilsyn og de kigger og undersøger meget. 
Har vi det på hjemmesiden vi skal ha ?? - underskrevne referater - lærer/handleplaner –
økonomi etc. Et punkt vi arbejder videre på.

Få dirigeret opgaver / problemer rette sted hen når henvendelsen kommer til bestyrelsen.

Nye bestyrelsesmedlemmer opfordres til dette kursus fremover.



4. Kommende arrangementer 
Jul i Faldsled 25/11 kl. 10-16  Bemanding søges
Julefrokost (FF’er) 19/12 Gr. 2 har styr på det

5. Hjemmesiden/Intra/FB
Aktivitetskalender er ved at blive lagt ind på Intra.
I hvert fredagsbrev nævnes de kommende arrangementer.
Henrik overtager Linet´s opgaver indtil videre

6. Økonomi
Thomas fraværende.
Der kæmpes med besparelser.
ABA anlæg koster ca. 20.000,00 at få godkendt og op at køre.
Antivirus udløbet, nyt abonnement koster 43.000,00   -  er det nødvendigt
Bærbar PC´er ønskes – mulige sponsorer søges
Stabilt net ønskes
Hvad har vi i dag – hvordan fungere det – pris mm. Michael, Thomas og Jesper tager fat i 
Jan Thygesen (som tidligere har stået for den del)

7. Teknisk udvalg 
Vinduer i skoleboligen er ikke skiftet – Allan spørges hertil
Musikrum er snart færdigt.
Dør i børnehaven driller, Michael tager aktion på det.

8. Nyt fra leder
13/11 var der stor udflugt i Haastrup med deltagelse af folk fra kommunen, udviklingsråd, 
præst, skole og børnehaven mfl. i forbindelse med promovering af Haastrup – vi rummer 
alle fra Vugge til demens. 
Vi mangler en buschauffør, Peter stopper.

9. Nyt fra lærere
  God pædagogisk dag – alle glade.
  Natur- og videnskabsfestival var en stor succes.
  Der arbejder fremadrettet med filosofi.
  Teaterturne – rundt på 2 skoler.
  Lucia 9/12 samtidig fernisering i Kirken med fugle.
  Generelt god stemning blandt lærerne.

10. Nyt fra Børnehaven
Jette stopper 21/11 – kaffe og kage om eftermiddagen.
Vikar. Vivi kommer i Jettes timer i december og Januar.
Virksomhedspraktikant David – måske

Mette ansat i flexjob, 12 timer som fortrinsvis er i køkken.

Helmut er stadig sygemeldt – var forbi børnehaven i dag – ungerne var glade.

20/11 kommer der tilsyn fra kommune
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Der laves en langsigtet plan for legepladsrenovering.

Bestyrelsen ønskes repræsenteret ved arrangementer i børnehaven.

11. Evt.

Der opfordres til at forældre kan skrive til Friskolebladet.

Forslag om kombineret skole / praktik for evt. skoletrætte 9-10 kl elever. 
Der aftales at der spørges i lokalområdet om erhvervsdrivende er med på idéen.
Christa meddeler at hun nok har et par i ældste hvor dette kunne være en god løsning.
Rie spør lidt rundt omkring.

Næste bestyrelsesmøder

Fredag d. 14. december 2018 kl. 17.30 - Vi skal hygge med lidt godt at spise og drikke. 

Tirsdag d. 22. januar 2019 kl. 17.30

Tirsdag d. 5. marts 2019 kl. 17.30

Tirsdag d. 26. marts GENERALFORSAMLING


