Bestyrelsesmøde 9. december 2014
Deltagere: Claus Jensen, Niels Holst, Lena Bjørn, Bernd Garbers, Tamsin Fabricius, Jette Rysgaard
og Frederik Karlsbo
Referat.
3)
Orientering fra Jette:
a) To nye elever til start i december. To elever udmeldt pr. 1/1 2015
c) Borgmester Marcel Meier har været på besøg på skolen, som en slags erstatning for ”åben skole”. Han
var imponeret over både lærere og elever. Han kommer tilbage 16 december, hvor han skal interviewes
omkr. Samsøs asylpolitik
d) tilsynsførende Poul Richard har været på besøg og var tilfreds med hvad han hørte og så
3a)
Frederiks kontrakt
Det besluttes at forlænge Frederiks kontrakt i SFO´en frem til sommerferien.
Punktet gav anledning til en større diskussion om mulige besparelser, da det er vigtigt ikke at øge
underskuddet yderligere.
Hvad vil det give et lukke musikbarakken? Det vil Bernd undersøge
Kan vi overveje at begrænse brugen af gymnastiksalen til færre dage (det vil give besparelse op varmen)
Punkt til næste møde:
Mulige besparelser
4)
Evaluering af juleskole
Det var godt med pauserne i værkstederne, det gav fuldt hus i cafeen.
Ide til næste år:
Have flere boder, der kunne sælge f.eks. juledekorationer, adventskranse og andet.
Det var en fin fælles afslutning i skolegården.
5)
Status på julefrokost d.17 dec.
Der er først tilmeldingsfrist på mandag
6)
Erhvervspraktik og brobygning
Lilleskolen inviterer friskolen til at sende vores børn (8.klasse) med på brobygning/ erhvervspraktisk.
Vi sender én afsted.
7)
Differentieret undervisning – evaluering på baggrund af forældrehenvendelse.
Punktet giver anledning til en del diskussion af mere principiel karakter. Punktet overføres til næste møde.

8)
Bygninger – kan de lejes ud om sommeren.
Jette fremfører at det slider meget på bygninger med korte besøg.
Vi beslutter, at det ikke er umagen værd –og i øvrigt er det måske også unfair konkurrence overfor øens
lejrskoler m.m.
Evt.

Lena Bjørn
15 december 2014

