Bestyrelsesmødet onsdag den 13.12.2017 Kl 19.00.
Mødedeltagere: Christian, Søren, Bo, Henning, Mette, Rikke, Ulla, Maria, Solrun, Lene
Afbud: Morten, Torben
Mødeleder: Christian
Referent: Ulla

1. Godkendelse af referat fra 08.11.2017.
Godkendt!
2. Information fra ledelsen
Maria vi gerne lave et nyt forsøgsfag fra næste skoleår fra evt. 5. Klasse. Et
fag der favner forståelsen af teknologien, lære at programmere, robotter osv.
Det er et fag der pt er under udarbejdelse til alle skoler. Men det kan tage
mange år at udvikle et nyt fag, så det kunne være spændende at starte på
Romalt friskole allerede nu.
Der er optaget 24 nye Vippe-børn til april: 12 af hvert køn
Der er blevet talt lektiekultur i læregruppen for mellemtrin og udskoling. Så
der bliver sikret at alle har samme forståelse med lektiemængde.
3. Information fra medarbejderrepræsentant
Lene: Ikke så meget nyt. Er spændt på den nye overenskomst
4. Drøftelse af skolens rygepolitik.
I dag er reglen at der ikke må ryges på skolen, eleverne må slet ikke ryge i
skoletiden. Lærerne skal gå udenfor skolens grund hvis de skal ryge. Alle har
ytret deres mening omkring det.
5. Budget 2018 (Søren).
Søren gennemgår budget for 2018 – Budget godkendt af bestyrelsen
6. Diskussion af bestyrelsens holdning til brug af sociale medier blandt elever og
forældre.
Punktet er blevet belyst og der foretages ikke yderligere.
Kan være et muligt emne til generalforsamlingen.

7. Nyt om finansiering og byggeri (Søren &; Bo)
Søren: De er foran tidsplanen og alle er glade 
Bo: Der mangler stadig en endelig afgørelse på matrikel opdelingen
8. Evt.
Vores tidligere beslutning ang. computerordning til lærerne, skal på som punkt
til næste bestyrelsesmøde. Så endelig beslutning kan træffes.
Maria: Rejsegildet – Vi planlægger det på næste bestyrelsesmøde. Rikke laver
et oplæg til indkøb og hvad der ellers skal gøres.
Hvor meget skal vi gøre ud af det?
Søren vil gerne kontakte avisen for at høre om de har lyst at dække det.
Maria laver information til lokalsamfundet.
Bo: Har en kontakt til at skaffe nogle cykelskure fra en lukket skole
Henning: Holder orlov i januar, februar og marts -

