Dagsorden bestyrelsesmøde d. 1/2 - 2016. Kl. 19.30 – 21.30.
Tilstede: Susanne P, Bernd, Lena, Tamsin, Lise W og Janne
Fraværende: Lise C, Frederik
1. Nyt fra Susanne:


Elever: Kerstine indskrevet i 8. klasse. Mikael på prøve i 3. klasse. Gry 0.kl. udmeldt.



Ansatte: Elisabeth startet i dag. Har været på skolen en del i sidste uge. Alt virker godt. De
øvrige ansatte virker glade.



Kontoret: Vi har fortsat travlt. Også Lene.



Informationsmøde. 1 elev. Hvad betyder det? Tanker om ny struktur. Måske 1,2,3 sammen,
4,5,6 sammen og 7,8,9 sammen…..



Møde i Børnehaveudvalg d. 2/3. Vivi er med.



Opdatering på budget/økonomi. – gennemgået, godkender budget 2016 på næste
bestyrelsesmøde. Orientering ang. lønpolitik.

2. Forældrerengøring. Evaluering. Fungerer det som det skal? Bernd og Bent snakker sammen
i denne uge. Det fungerer tilsyneladende fint. B +B taler sammen, finder dage til
håndværkergruppen, lister over ting, der skal ordnes osv.

3. PR. kan vi gøre det bedre? Synes vi gør det fint pt. Har haft meget i Samsø Posten, på
facebook og hjemmeside løbende. Ny forældrefolder på trapperne….

4. Aktivitetsudvalg?? Hvordan får vi de andre forældre i spil? Janne skriver mail, som
rundsendes og forhåbentlig melder der sig nogen på banen.

5. Omdeling af postkort til nye støtteforenings medlemmer. Hvornår? Skal vi lave en
”kaffeklub” 4 gange om året for støtteforeningen? Afventer postkortene. Der er mange
arrangementer på skolen, de er velkomne til, så ikke specifikke støtteforeningsarrangementer

6. Hjemmeside. Næsten færdig. SP – lanceres højst sandsynligt i uge 7.

7. 100 års fødselsdag. Fik vi lavet en aftale på det sidste gang? Frederik/Lena – 1.emneuge i
kommende skoleår – tager det med på næste møde.

8. Kalender koordinering. Er datoerne for de kommende bestyrelsesmøder ok? Næste
bestyrelsesmøde bliver mandag d. 29 februar.

9. Evt.

Er der mulighed for at undervise dansk for udenlandske voksne – SP taler med
Friskoleforeningen.

Forslag sne/is event sidst i februar – Sus P tager den videre til lærere.
½ års kalender – udgår, da der kommer en fin kalender på den nye hjemmeside. Forslag om at
skolefesten rykker tilbage til oktober/november – Sus P tager det videre til lærerne.
Mercur bank – der arbejdes på sagen.

