Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. november 2013, kl. 17.30-19.30
Deltager: Bonnie Gormsen, Lene Michelsen, Tom Chrisdam, Lindy Larsen, Claus Jensen, Christian
Fabricius, Eva Gaarden, Susanne Petersen

1. Valg af referent.
Lindy er valgt
2. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt uden anmærkninger.

2a. Godkendelse af referat fra sidst.
Referat godkendt uden anmærkninger.

3. Orientering fra bestyrelsen.
a.
liste over vedligeholdelsesarbejde på skolen
-Niels + Tom
b.
gennemgang af Friskoleforeningens kursus for bestyrelsesmedlemmer.
-Lene+Christian
a: stormskader er udbedret. Venter stadig på udarbejdelse af liste til
vedligeholdelsesarbejde.
b: finanslovbesparelser (ca. 1000,-/elev fra 2014) lærerlønninger stiger med 0,8% svarer til
at vi mangler 1400,- pr. elev. Så det skal der tages højde for i det næste budget.
Skolen/bestyrelsen skal være skarp i at definere sig selv.
Vi skal begynde at networke med andre friskoler, som er i samme situation som os selv.
Vi skal arbejde på at 2 fra bestyrelsen deltager i friskoleforeningens kurser en gang om året.
Vi skal finde en dato hvor vi kan holde møde om at få definere os selv.
Skoleleder skal definere arbejdstidsrammerne for lærerne, og bestyrelsen skal gi' lederen
retningslinier i hvordan skolen skal køre.
Vi skal tage stilling til om skolen skal være et alternativ til folkeskolen, eller skal friskolen
lægge sig op af folkeskolen.
Der skal være flere aktivitetstilbud i folkeskolen. Og det forventes at børnene skal opholde
sig i 36 timer om ugen i folkeskole-regi. Vi skal tage stilling til hvad vi vil med vores skolen.
Forslag : vi holder møde lørdag 11. Januar kl. 9 for at starte på at definere skolen.
Kom med 3-4 punkter som skal være med til at definere skolen til næste bestyrelsesmøde.
4. Orientering fra lederen.
a. nyt fra kontoret.
b. afsluttende arbejde med revisor og UM.
c. opfyldelse af skolens forpligtelser overfor UM
mht indhentning af manglende undervisning under lockout.
d. kursus i arbejdsmiljø –ønsket tiltag derefter.
Info taget til efterretning.....

-Susanne

Opfølgningsmøde blev holdt inden bestyrelsesmødet.
-Susanne

6. Status på Aktivitetstilbud.
Vandhalla

-Bonnie

projektet overdraget til Vivi og Niels, der er søgt om midler ved tryg-fonden til at financere
svømmingen.
7. Bus kørsel til skolen.
”Hvad er bestyrelsens holdning og kunne vi lave nogle beregninger på hvor meget dyrere det vil
være at have egen bus i forhold til Midttrafik?. Jeg tror vi bliver nød til at tænke i de baner. Vi
kunne evt. lave et lille busudvalg.- Susanne P”
Claus starter med forundersøgelse, og kontakter til efterskole og golfklubben.

8.evt.
Juleskole: bestyrelsen møder kl. 10.30 pynter op og passer baren.

