Bestyrelsesmøde tirsdag d. 8. april 2014 kl. 19.30 – 21.30
Deltagere: Bonnie Gormsen, Niels Holst, Susanne Petersen, Eva Gaarden, Claus Jensen, Bernd
Garbers, Lena Bjørn, Tamsin Fabricius, Lene Michelsen.
Fraværende: Eva og Lena

DAGSORDEN:
1. Konstituering af bestyrelsen
Formand: Claus
Næstformand: Bonnie
Kasser: Niels
Sekretær: Lene
2. Teaterarrangement. Mad? Blomster?
(Lene)
Rami laver suppe og brød. Bestyrelsen sælger. Niels sørger for øl og vand. Lene køber
chokolade til Charlotte og de øvrige lærere
3. Opsamling på idebank. Hvad skal vi i gang med nu og hvordan? Hvordan passer det med
Susannes og lærernes tanker for næste skoleår?
(Susanne)
Allerede besluttet: Tidlig sprogstart – engelsk fra 0.kl og tysk fra 4. kl. Der vil komme flere
timer på mellemtrinnet, valgfag fra mellemtrinnet og aktivitetstimer efter skoletid.
TIRSDAG D. 22. APRIL kl. 18.00 mødes bestyrelsen. Næste skoleår er eneste punkt på
dagsordenen. Bonnie sørger for sandwich. Susanne sender papirer ud til de nye
medlemmer.
4. Besparelser. Hvad kan vi gøre i forhold til bygningerne?
(Susanne)
Susanne orienterede om overvejelser vedr. aflukning/nedrivning af barakken. Undersøger
om det er muligt at låne efterskolens musiklokale til musikundervisning i stedet.
Bernd tjekker op på vores varmeregning, som er steget meget efter nye impulsmålere er
blevet installeret. Bernd arbejder desuden videre med at se på bygningerne og mulige
varmebesparelser.
Tamsin vil arrangere, at der fremover både bliver håndværkerweekender og
rengøringsweekender.
5. Ønske om cafésamtaler

(Lene)

Der er et ønske i bestyrelsen om en ny udformning af forældresamtalerne. Vi vil gerne
styrke samarbejdet mellem skole og hjem, forældre og lærere, derfor ønsker vi, at det ikke
kun er klasselæreren, man som forældre har mulighed for at snakke med til disse samtaler.
Susanne drøfter et evt. nyt koncept med lærerne.
6. Arbejdsgrupper om børnehave og bus. Hvor er vi?
Der arbejdes fortsat. Niels kontakter friskoleforeningen.
7. Færdiggørelse af boldbanen
Niels arbejder på sagen.
8. Kommende arrangementer
Udskydes

(Claus)

(Susanne)
(Susanne)

9. Evt.
Punkt på næste bestyrelsesmøde vedr. betaling/restance/arbejdsafbetaling.
Susanne sørger for pressemeddelelse om generalforsamlingen og Søren Ørum som ny
tirsdagskok.
Susanne sørger for, at der på friskolens hjemmeside under forældrebetaling kommer til at
stå prisen på de forskellige skolerejser.
Susanne sørger også for, at datoerne på bestyrelsens ordinære møder bliver rettet fra
mandage til tirsdage.

