Bestyrelsesmøde 14/03-2018 kl. 19-22.00

Mødedeltagere: Christian, Søren, Bo, Ulla, Mette, Maria, Rikke, Solrun, Lene, Morten, Ulla
Afbud: Torben
Mødeleder: Christian
Referent: Ulla
Referat:
1. Godkendelse af referat fra 07.02.2018.
Godkendt!

2. Information fra ledelsen.
-

-

-

Tilsynsførende kommer på besøg i morgen den 15.3. Maria skal ha’ på plads med ham
om han kan blive endnu et år hos eller om vi skal ha’ valgt en ny til
generalforsamlingen. Men det ved Maria i morgen.
Kommende niende bliver forholdsvis lille. Da den i forvejen kun er på 17 elever og 6
skal videre på en anden skole. Derfor bliver den meget lille. Maria spørger bestyrelsen
om det kunne være en ide at sætte en annonce i for at se om vi kunne besætte et par
pladser? Efter snak frem og tilbage gir’ bestyrelsen opbakning til at gå videre med en
annonce.
Nyt fag næste år som test. Teknologi forståelse, bliver rykket fra 5 til 6 klasse.
Lektie hjælp bliver slettet næste år. Der er ikke nok der benytter sig af det!
MU samtalerne er ovre. Det har været en rigtig god proces. En lang fest  Stor trivsel.
Maria skal på pædagogisk weekend på fredag og hele weekenden på Fussingå Egnens
Friskole. Dejligt at kunne gi’ noget tilbage til dem.
Strejken fra den 4 april rammer os ikke. Log out’en der starter den 10 april er vi ramt
af desværre. Hvor længe osv ved vi ikke endnu, først når vi er oppe over. Ifo’en må
gerne arbejde pædagoisk i ifo/pasning, men de må ikke ta’ pædagoiske timer i
undervisningsdelen.
Solrun: Pædagogisk weekend – overordnet handlede det om at kigge ind ad både om
sig selv men også ifb. med klassen, kreativitet og klasseledelsen. Tænk (fordybelse) –
Del (udad), sådan var weekenden bygget op.

3. Information fra medarbejderrepræsentant.

Lene: Medarbejderne er spændte på log’outen. Hvordan og hvad der skal ske. De er
stadig mærket af sidste log’out. Ingen har lyst til den.

4. Planlægning af generalforsamling

Rikke ønsker genvalg som suppleant
Morten ønsker ikke genvalg som suppleant
Søren ønsker genvalg til bestyrelsen
Henning ønsker genvalg til bestyrelsen
Christian ønsker genvalg til bestyrelsen

Torben ønsker ikke genvalg til bestyrelsen
Morten er altid klar til at hjælpe, og meddeler at vi selvfølgelig altid kan ringe.

5. Gennemgang af årshjul

Hjemmeopgave – Christian sender link ud, så alle kan komme ind og se det. Vurdér om det
er opdateret. Er der nogle ting der skal væk og eller evt tilføjes

6. Nyt om finansiering og byggeri

Finansiering med Jyske Bank er nu på plads.
Lån med Poul og Bent er også på plads. Afdragsfrit året ud, derefter en 4-årig
afdragsperiode.
Derefter er vores eneste kreditor Jyske Bank.

7. Evt.

Rikke: Er forældrerådene blevet inviteret til møde? Svar: Ja det er de.
Morten: Affaldssortering? Vi har en renovations aftale sammen med Hallen og
Forsamlingshuset. Vi har container fælles og ingen affaldssortering. Vi har vendt det i
bestyrelsen, hvad vores holdning er. V tager emnet op på et andet bestyrelsesmøde.
Mette:

