DAGSORDEN
Bestyrelsesmøde onsdag d. 25. maj 2016
Tilstede: Tamsin, Bernd, Frederik, Henrik, Susanne P, Lise C og Janne
Fraværende: Lena, Lise W
1. Bestyrelsen konstitueres + velkommen til Henrik – Tamsin sætter Henrik ind i, hvad vi har
arbejdet med i store træk. Fremtidig mødedag fortsat mandag kl 19-21.30. Bestyrelsen
fortsætter som hidtil, dog Lise W suppleant, som ikke deltager i alle møder?
2. Vores mødekultur – hvordan får vi max ud af den tid, vi har sammen?Mødeleder? (Ikke SP)Bernd er dirigent i dag. Alle strammer op hver især og vi holder os til dagsordenen.
3. Nyt fra skoleleder – SP – Fagfordeling til kommende skoleår i fuld gang. Lokalefordeling
fylder også. Bent (pedel) ønsker ikke at fortsætte i sit job, som det er nu, men gerne hvis det
er muligt at samle timerne på et par dage fra fx 7-14. Vivi kan evt tage morgenåbning og
rengøring. Evt en flexjobber til rengøringsopgaver og evt til madlavning. Sus P kontakter
kommunen om det kan lade sig gøre.
4. Nyt fra lærerrepræsentant – FK – også her fylder fag- og lokalefordeling. God stemning.
5. Plan for næste skoleår – hvad er vores fokuspunkt? – hvad vil bestyrelsen gerne? – SP
 Skolens profil – umiddelbare forslag:musik, mere ud af huset og bæredygtighed – kan evt
vente til 1. bestyrelsesmøde næste år. Ud-af-huset- idéer: Observatoriet, Øko-museet,
Energiakademiet. Lærere planlægger, elever fx møde det pågældende sted og måske
involvere forældre i kørsel tilbage til skolen. Få hele skolen afsted med den nye færge med
flyers under armen – Sus P spørger Knud Werner. Lise C vil gerne komme og spille klaver
og ”synge højt” til morgensamlinger.
6. 100 års fødselsdagen på plads? – FK – er på plads. Tages med på temauge, op til høstfest. 3
første dage med skolen, som i gamle dage, de næste 2 produktion til salg til høstfest 17 sept.
Mindre skuespil til høstfest. Input modtages gerne, fx Fotos på staffelier sælges, laves til
postkort til salg, låne tøj af Bodil Kjeldahl, som lærere kunne klæde sig ud i.
7. Samarbejde med Lilleskolen, møde 8/6 aflyst/udskudt – nyt møde efter sommerferien
8. Opsamling
 Lillebror Forårslotteri afsluttet – JBL- overbygningen har tjent 2504,- til skolerejse
 Søgning af fonde – LC + JBL – ansøgning er afleveret til SuperBrugsen, Tranebjerg,
Tamsin/Bernd kontakt til Lars ang fx digitale thermostater og lign. Arbejder på at
søge forskellige fonde, fx Trygfonden, Nordea fonden, kronprins/-prinsesse fonden,
trygfonden m fl
 Støttemedlemmer – JBL – måske vi kunne få lov til at ligge en stak på den nye
færge?
 Fællesspisning – forslag kontakte kommunen for evt flexjobber/andre tanker? Taget i
pkt 3
 Bygninger – Bernd – nyt om

Teknisk forvaltning/nedrivning af barak alt over 60 km2 skal
søges til. Friskolefonden kan søges til nedrivningsopgaver. Ingen tilskud fra kommunen 
Arbejdsdag i starten af det nye skoleår – 2 delt med hovedrengøringsdag/arbejdsdag søndag
d 7/8-16
Merkur klimalån –
Arbejdsdag i maj (sfo lokaler)
 Nyt om fodboldskole, uge 29 – Tamsin – uge 29 el 30?, måske bare nogle dage
Tamsin/Bernd. Idé til næste år, sommercamp med fodbold, kunstværksted, bål og
udeliv, ballet….
 Status frikadellebod – 19 vagter taget ud af vores 23.
9. Evt – forslag fra gen.forsaml. Tv østjylland – reklame for skolen i fbm ny færge – arb videre
med, når vi ved mere om, at komme hele skolen med den nye færge
- Friskolens egen bus – Lise C undersøger
- Fra skrot til slot – Anita og Lise Kildeskov arb. Videre med det
- Forslag: Friskole gruppe med til familieløb, marathon 20 august –
Janne mailer rundt, herefter søge sponsorer til t-shirts.
- Event advarsels ”agent” – Tamsin/Susanne P udveksler kalender

Næste møde: Tamsin laver doodle ang møde i uge 23
Møde mandag d 8 august kl 19-21.30

