Dagsorden bestyrelsesmøde d. 11/1 2016.
Tilstede: Lise W, Sus P, Frederik, Lena, Bernd, Tamsin og Janne
Fraværende: Lise C
1. Nyt fra Susanne:


Elever: Anna 4 kl. indmeldt pr. 1/1 2016. Kerstine på prøve i 8. klasse indtil på fredag. Mikael på
prøve i 3. klasse i uge 4. Alle fra Samsø Skole. Rina melder Isak, Silas og Sibille ud pr. 1/5-2016. De
flytter fra øen.



Ansatte: SP er nu 100 % tilbage, Vivi fri i uge 3, Bent fri i uge 3, 4 og 6 hvor Rene er vikar i uge 3 og
6, samt onsdag i uge 4. Tusind tak til René!! Vivi tager rengøring i uge 4. SP fri i uge 6.
Hvordan har personalet det? FK kan supplere.
Personalet har været spændt på, om der kunne nå at blive ansat en ny for Miriam. Det ser godt ud
mht ansøgninger, så det skal nok kunne lade sig gøre.



Kontoret: Vi har fået ny kopimaskine
Fuld aktivitet med både større og mindre opgaver.
Hjemmesiden: Jacob Hvitnov (far til Gry 0 kl) er koblet på sagen og Jette Rysgård er også på.

2. Forældrerengøring. Hvordan får vi vedligeholdelsesgruppen i spil? Det skal være meget snart. Vi
skal have en tovholder på den?
Mon vi kunne få Bent til at være tovholder på et par (søn)dage for vedligeholdelsesgruppen og i
samarbejde med Bernd koordinere, overskue, uddelegere og sørge for de rette materialer.
Sus P taler med Bent

3. Folder til nye forældre. LC og TF: Forslag foreligger. Sus P og Tamsin læser korrektur. LW og JBL
laver halvårs kalender med alle skolearrangementer, som skal ud til alle forældre,
støttemedlemmer og sættes på Facebook

4. Effektivisering! Jvf. Lise C´s mail. Udvalg/ansvarsområder. Hvordan kan det gøres?
Der vælges forældrerepræsentanter på forældremøderne i januar (2 fra indskoling, 2 fra ml trin og
1 fra overbygning). Opgaver vil være praktisk arbejde i fbm skolearrangementer, LW og JBL er
tovholdere fra bestyrelsen.

5. Børnehave. Hvad gør vi? Hvad er næste skridt?
Der skal laves budget, og undersøges hvad det vil koste, alt efter antal børn der starter.
Sus P, Lise W, Tamsin og Janne er i ”integreret institutions udvalg”
6. Ansættelsessamtaler: Alle læser alle ansøgninger og giver tilbagemelding. Tamsin deltager i
ansættelsessamtaler i uge 3.

7. Lønpolitik. – tages op på næste møde

8. Hjemmeside. SP - har vi været omkring tidligere på mødet

9. 100 års fødselsdag. Hvad kan vi gøre?

Idé om emneuge om skolens historie og nogle små scener, ende ud i fest som i gamle dage.
Tovholder Frederik og Lena. Punktet tages med til næste møde.

10. Fastelavn jvf. Lise C´s mail.
NUI afholder fastelavn på skolen.

11. Nyt lærer/bestyrelsesmøde – tages med på næste møde

12. Kalender koordinering. Er datoerne for de kommende bestyrelsesmøder ok?
Næste bestyrelsesmøde 1 februar

13. Evt.
Med til næste møde:
Støtteforening/-medlemmer
Godkendelse af budget 2016

