Samsø Friskole
Landevejen 32, Nordby
8305 Samsø
tel 8659 6440
www.samsoefriskole.dk
Bestyrelsesmøde mandag d. 5. november 2012, klokken 19.00-21.00
fraværende: Bonnie Gormsen og Lindy Larsen

1.Valg af referent.
christian fabricius

2. Godkendelse af dagsorden.
godkendt

2a. Referat fra sidst.
underskrives næste gang

3. Nyt fra bestyrelsen
et forslag om at sende en personlig invitation ud til kommende 0-klasse, og inviterer dem til juleskole den 1.
dec. Bestyrelsen synes at det er en god ide.
Børnehuset:
Tom prøver at finde de relevante børn fra Børnehuset, og sender listen til Henrik.
Rumlepotten og Skovbørnehaven:
Lone kontaktes af Henrik M.
Henrik sender den komplette liste videre til bestyrelsen og de ansatte.
Tidsplan: I løbet af denne uge.
Jens Kjeldahl tilbyder et stort juletræ der skal nå helt til loftet i gymnastik salen. Bestyrelsen synes at
det er en god ide.
tovholder : Jens.
4.Glæde, Indsigt og Sammenhold.

Kom gerne med en god historie!
Henrik opfordrer bestyrelsen til at komme med gode historier.
Der er ældre skole plakater hængende på bl.a. biblioteket, brugsen og skovbørnehaven.
Henrik undersøger om disse stadig er brugbare, eller om de skal udskiftes.
5. Nyt fra skolen.
Antal elever 71.
Revision.
Overbygningsskolerejse til London uge 43.
Besøg af Magrethe Reedtz skolen aflyst.
til orientering
Fodboldbane. – noget nyt?
Niels og Jens fremlægger udførlige planer. Niels er tovholder for projektet.
6. Økonomi.
Gennemgang af det vedtagne budget for 2012 samt balancen pr. 28-09-2012. Begge dele er
vedhæftede til den udsendte dagsorden.
Henrik sender det seneste regnskab til bestyrelsen, og
væsentlige punkter i budgettet gennemgås fremover hvert måned.

7. Befordringsstøtten.
Som I har kunnet læse i Posten, har KB fjernet befordringsstøtten. Vi drøftede situationen sidst og jeg
ser ikke anden mulighed, end at sætte forældrebetalingen op.
Enighed om at betalingen stiger.
Ved næste møde gennemgår vi muligheder for at hente nogle af de ekstra udgifter hjem gennem nye
tiltag.
8. Varmeudgift 2013. Se bilag.
NRGI hæver prisen på opvarmning af skolen pga nye beregnings metoder.
Henrik orienterer omkring køb af rock uld til forbedret isolering af loftet over indskolingen, og plexiglas
indkøb til indvendig isolering af skolens vinduer.
Henrik vil undersøge om NRGI kan tillade sig at ændre på deres eksisterende beregningsmodel.
9. Skolens opbakning af forældredrevne NUI støttet aktiviteter
Hvordan kan skolen bakke op om Torben og Kiyoshis engagement i bordtennis?
Skolen er enig om at der skal bakkes op omkring forældre/NUI projekter, hvor det er muligt.
Henrik opfordrer Torben og Kiyoshi til at møde op ved morgensamling og reklamere for aktiviteten.
Plakater omkring skolen osv.
10. Punkter til næste møde.
1.
2.
3.
4.
11. Evt

orientering omkring temperaturen blandt skolens medarbejder.
pædagogiske tanker fra lederen.
nye tiltag der kan hjælpe med at dække merudgiften fra den fjernet befordringstilskud.
økonomi.

