Bestyrelsesmødet onsdag den 10.01.2018 Kl 19.00.
Mødedeltagere: Christian, Bo, Mette, Ulla, Morten, Rikke, Maria, Solrun, Lene
Orlov: Henning
Afbud: Søren, Torben kommer senere
Mødeleder: Christian
Referent: Ulla
Referat:
1. Godkendelse af referat fra 13.12.2017.
Godkendt!
2. Information fra ledelsen.
Nytårstalen om taknemmelighed
21 MUS samtaler skal foregå i løbet af januar
Der planlægges møde med alle forældrerådene, hvor Christian, Mette og Rikke
vil være tilstede
Randers Sundhedscenter kommer ud og fortæller om sorg
4. Klasse har vundet ”pizza” præmien for at være den klasse der har solgt flest
julekalendere
Der er startet nye intervalfag for den sidste del af skoleåret for udskolingen:
Super Engelsk – Musik – Filmkundskab – Innovation
3. Information fra medarbejderrepræsentant.
Intet nyt herfra 
4. Implementering af ny rygepolitik.
Bestyrelsen melder ud snarest muligt om opdateret beslutning vedr.
Rygepolitik.
5. Rejsegilde den 18.01.2018 kl 15.00-17.00
- Rikke har talt med Tommy i hallen, skrevet indkøbsseddel til ca. 150
personer. Søren har kontaktet avisen og det har allerede været i avisen.
- Solrun får 8. Klasse til at varme pølser/brød, lave kaffe og stille drikkevarer
op.
- Bo, Søren, Christian, Morten kommer kl 15.00. Maria tager imod. Rikke
kommer senere. Ulla kommer ikke. Mette, Rikke, og Ulla bager en bradepande
kage. Samt 8. Klasse bager 2 kager også.
- Morten, Rikke og hvem der er tilbage for oprydning.

6. Cykelskure fra Vorup Skole.
Vi har fået foræret cykelskurene fra Vorup Skole. Vorup skole skal laves om til
lejligheder og der skal opføres nogle rækkehuse på området. Derfor vil de
gerne have cykelskurene fjernet inden udgangen af februar. Det er et stort
arbejde at få dem fjernet, men det er en kæmpe besparelse hvis vi vælger at
renovere disse.
Det skal skilles ad og samles pænt til flytning. Stolperne der er støbt ned kan vi
få en entreprenør til og kørt det hele ud på skolen for ca. 17.000,-. Der skal
skiftes greb på alle holderne, hvis vi vælger at skifte alle vil det være en kost
på ca. 13.275,-. Der skal bygges en støttegavl til skuret vil koste ca. 3500,-x 3.
Støbning af stolperne her ca. 5000,-. Total ca. 40.000 – 60.000 alt efter hvor
meget hjælp vi ønsker udefra.
a) Vi skal beslutte om det er det vi vil? B) Det kræver en opbakning fra
forældrenes side ift. at flytte det. c) Hvor skal det stå? D) Dato til
nedtagning?
Vi beslutter at sige ja tak
24-25 februar – det skal slås stort op, Bo og Ulla laver event på Facebook
Bo bestiller container og laver aftaler med entreprenør til flytning.
7. Computerordning.
Udsættes til næste bestyrelsesmøde når Søren er her.
8. Generalforsamling/årshjul
25/4-2018 – Det skal meldes ud 14-3 uger før
På valg:
Christian, Søren, Henning og Torben – Bestyrelsen
Rikke, Morten – Dubleanter
Dato meldes ud i nyhedsbrev og endelig invitation laves i februar
Årshjul udsættes til næste møde
9. Forældrehenvendelse vedrørende IFO’ens lukkedage (Mette)
Mette: Har fået en henvendelse fra en forælder ang. ifo lukning. Det er et
emne vi har haft oppe flere gange. Og vi har flere gange haft føler ude for at
se hvor stort behovet er. Vi holder fast i vores tidligere beslutning hvor vi
holder lukket i vinterferien, påsken, 3 uger i sommerferien, efterårsferien,
juleferien, samt nogle enkelte helligdage.
Vi skal være mere tydelig om årsagen til at vi holder ferie lukket i disse uger.

10. Evt.
Morten: Hvad er årsagen til at Vippeskolen starter 1 april, da folkeskolerne
starter 1. marts. Maria svarer: Der er ingen tilskud til de børn der går i førskole
på en privat/friskole.
Mette: Der mangler en del billeder af bestyrelsen på hjemmesiden
Christian: Næste bestyrelsesmøde ligger i vinterferien. Den flyttes til 7/2-2018
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