Bestyrelsesmødet på onsdag 08.08.2018. Kl 19.00.
Mødedeltagere: Christian, Solrun, Bo, Maria, Rikke, Jan, Lene, Martin,
Ulla, Søren, Henning
Afbud:
Mødeleder: Christian
Referent: Ulla
Referat:
1. Godkendelse af referat fra 13.06.2018.
Godkendt!
2. Information fra ledelsen.
Vi er i mål og vi har vundet, men det er nok endnu mere vigtigt at vi
smøger ærmerne op nu og ikke falder i søvn.
Nedsat et team, der skal stå for at lave materiale og inspirere de
andre ansatte for at lave og bruge bevægelse i undervisningen i alle
fag.
Fokus på udskolingen og fællesskabet iblandt dem
3. Information fra medarbejderrepræsentant.
Stor opbakning fra de ansatte omkring Marias tanker om at vi skal
smøge ærmerne op og blive bedre på alle fronter 
4. Retningslinjer for forældrerådene.
Vi har talt det igennem i bestyrelsen og kommet frem til at Rikke
udarbejder et samlet dokument med de retningslinjer vi har talt om.
5. Forberedelse af bestyrelsesweekend.
Søren og Christian har forberedt nogle diskussionsemner. Og så
forkorter vi weekenden til kun fredag-lørdag med slut kl 16.00
lørdag.
Henning laver indkøbsliste til Brugsen

6. Status på de nye bygninger. Er alt på plads?
Alt er færdigt, der mangler kun lidt indretning
Lærerne vil gerne have alm. kridttavler i de lokaler hvor der er
whiteboard. Indtil det er løst skal der sættes gardiner op.
8. Gennemgang af kvartalsregnskab.
Søren gennemgår og sender det efterfølgende ud til hele
bestyrelsen.
7. Evt.
Maria:
Mette har valgt af personlige årsager at aftræde fra bestyrelsen.
Rikke træder ind som 1. Suppleant og er frem til næste valg
bestyrelsesmedlem.
Jan:
Udenoms arealer, er der planer for det udendørs og det kommer, nu
vi er færdige med byggeriet
Rikke:
Procedure ved udtrædelse af bestyrelsen: Vi vedtager at vi fremover
giver en buket blomster el. vin ved aftrædelse fra bestyrelsen –
Christian udleverer det til kommende forældremøde den 29/8 til de
to der aftrådte ved sidste generalforsamling
Ungdomsklub/skole: Kommer nogen ud og informerer – Ja det gør
der
Referater til forældremøderne: Kan det evt. være forældrerådet der
skriver referat.
Christian:
Ordbøger: Alle i Randers kommune har gratis adgang til Gyldendals
online ordbog
Ny basket kurv allerede i stykker, kan vi indkøbe en ny i bedre
kvalitet.
Henning:

