Samsø Friskole
Landevejen 32, Nordby
8305 Samsø
tel 8659 6440
www.samsoefriskole.dk
Bestyrelsesmøde tirsdag d. 21 august 2012, klokken 19.30-22.00
1.Valg af referent.
Lindy valgt som referent.
2. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden er godkendt.
2a. Referat fra sidst.
Referat er godkendt og underskrevet.
3. Nyt fra bestyrelsen
Susanne P. er ansat som souschef.
Forslag til annonce i Århus stift, for at søge om flere elever til samsø friskole.
Ide fra golfklub: medlemskab for elever for 1 kr. så golf kan blive en del af
idrætsundervisning.
Forslag til Idebank, der har til formål at indsamle penge til skolen (f.eks. en bod til samsøfestival).
4. Nyt fra skolen.
Ny medarbejderrepræsentant.
Ny sikkerhedsrepræsentant.
Eva Gaarden er valgt til begge poster.
Besøg af arbejdstilsyn.
Har meldt sin ankomst indenfor de næste 4 mdr.
Antal elever.
Pt. er der 71 elever. Håber på flere tilmeldinger inden den 5. sep.
Skemaarbejdet/fagfordeling.
Det forventes at skemaet er på plads fredag den 24. aug.
IT situation. Nye access points? (Se bilag)
Knud Verner er sat på sagen til at gennemgå alt IT på skolen.
Overbygningsskolerejse til London uge 43.
Der skal gøres reklame for skolerejsen i f.eks. samsøposten, så potentielle elever kan nå at
melde sig ind i skolen.
5. Strategi.
Henrik fremlægger overordnet strategi for dette skoleår.

6. Værdiseminar.
Et arrangement for lærere og bestyrelse, hvor der opnås enighed om f.eks. 3 ord, som
kendetegner skolens værdier. Disse ord, og hvad der ligger bag dem, skal være grundlaget for
profilering af skolen samt fremstilling af et kommende logo.
Der er besluttet at holde arrangementet.
Seminar holdes over 2 aftener med lærer og bestyrelse. Der mailes rundt til forældre for at
få inputs til seminaret. Henrik udformer mail til forældre. Resultatet af seminaret mailes ud
til forældre.

7. Ny hjemmeside.
Nuværende hjemmeside er teknisk set tung at redigere, og opbygningen samt udtrykkket kan blive meget
bedre. En ny hjemmeside kan være med til at underbygge skolens nye værdier og tiltrække nye elever.Vi
skal finde ud af, hvordan en ny brugerflade skal se ud, og hvad den skal kunne. Dernæst hvem der kan
fremstille en sådan, dvs. både teknisk opbygning og grafisk layout.
Nye ideer forventes at springe ud af værdiseminar.
8.25 års jubilæum.
I år er det 25 år siden, Friskolen blev startet. Hvordan og hvornår skal vi fejre det?
22. sept. Kl. 11.
Oprettelse af facebook gruppe Bonnie og Jette?.
Arbejdsgruppe til festudvalg: Bonnie, Claus, henrik + nogle forældre.
Luftskib.
Hoppeborg.
Udarbejdelse af indbydelse så den er klar til at sende ud den 1. sep.
Program skal lægge klar dato ??
9. Punkter til næste møde.
Økonomi.
Jubilæum.
Fokus på jubilæum.
10. Næste ordinære bestyrelsesmøde samt datoer i dette skoleår.
Der er foreslået onsdag som mødedag i stedet for tirsdag. Rullende mødedage kunne også være en
mulighed.
Dato for næste møde: tordag den 6. september kl. 19:30.
Henrik kommer med forslag til møde datoer.
11.Evt

Henrik kontakter Anita fra NUI ang. ansøgning om LAG midler til bedre badeforhold i
gymnastiksalen.
Bilag
IT.
Jubilæum.
Bilag 1.
IT. Til orientering.
Skolen har en såkaldt 20.2 net-forbindelse, som lader til at være ok. Det indkomne signal er på
ca. 16 mb, og dette bliver videresendt til en firewallenhed med kapacitet på 11 mb. Vi
investerer derfor i næste uge i et nyt firewallmodem med større kapacitet (2 - 3000.- kr.).
Elever og lærere har i længere tid haft problemer med forbindelsen til nettet, både vie egne og
skolens pcèr. Dette skyldes sandsynligvis den omtalte firewall, samt den trådløse dækning på
skolen. Vi har en enkelt ældre trådløs sender på første sal, som tilmed sender et horisontalt
signal. Dette er alt for lidt til at dække hele skolen og gør, at man ofte bliver smidt af nettet.
En sikker dækning af skolen vil være investering i 5-6 access points i mellemgruppe/
overbygning, en på lærerværelset, og et par stykker i indskoling/SFO. Dertil kommer
højkvalitetskabler (såkaldt KAT-6 kabler).
Dette er en relativ dyr investering, et slag på tasken vil være min. 50-60.000.-, uden at have
fået et tilbud endnu. Indtil vi evt, foretager en sådan investering, er vi nødt til at lappe på det
system vi har nu. Min holdning til skolens IT er, at vi ikke pt. investerer i nyt isenkram (bortset
fra vedligehold af vores ca. 20 lånecomputere), men sørger for at skolen altid er 100% dækket
ind med trådløst signal.

Punktet tages op på senere bestyrelsesmøde her i efteråret, hvor der vil foreligge materiale
samt tilbud. Jeg forestiller mig, at det skal indgå i vores samlede økonomiske overblik, hvor vi
ser på kommende udgifter/investeringer ud fra devicen need to have og nice to have, samt en
overordnet økonomisk strategi.
Bilag 2.
Skolens 25 års jubilæum (september) 2012.
Nedsættelse af arbejdsgruppe.
Hvornår skal det være?
Hvad skal vi have ud af det?
Hvordan skal det fejres?
Gæster, reception, fest.
Medieomtale, presse mv.
Er det her, vi præsenterer vores nye hjemmeside og logo?

