Dagsorden til bestyrelsesmøde torsdag d. 9/6 - 2016 kl. 19.00 – 21.30
Deltagere: Sus P, Tamsin, Frederik, Henrik, Janne
Afbud: Lise W, Lise C, Lena, Bernd
1. Valg af ordstyrer (Bernd eller på skift?) og referent (som udgangspunkt Janne).
Tamsin er ordstyrer – Janne referent
2. Godkendelse af referatet fra sidste møde (Janne printer ud og tager med )
Godkendt, Underskrevet (mangler dog underskrift fra Bernd, Lena og Lise C)
3. Godkendelse af dagsorden. (Janne har forinden mailet den rundt, printer ud og
tager med) Godkendt
4. Formandens punkt:
Orientering til bestyrelsesmedlemmerne om hvad der må være sket siden sidste
møde….
 Møde Lilleskole/Friskole – har haft endnu et møde, nu ligger der et
sidste forberedelsesmøde for den lille gruppe d 25/8, og et fællesmøde
for begge skolers bestyrelser d 12 september i Sildeballe nr 17
 Event-kalender – Tamsin/Sus P (husk med på kalender, uge 29 evt 30
fodboldskole/multiskole) – fodboldskole mandag, tirsdag og onsdag i
uge 30, Frederik har lavet flyers, der skal 20 børn til for at det løber
rundt.
 Evt nyt fra ”frikadellen”?19 vagter er taget ud af vores 23. Tamsin
kontakter Lars(børnehuset) i fht klargøringsvagter
 Kontakt til Lars, ang fx digi thermostater – Tamsin – Bernd lave liste
over hvad vi skal bruge, Tamsin sender listen videre til Lars.
5. Skolelederens punkt
- Nyt fra skolen – I morgen får skolen besøg af 2 familier. Næste skoleår
fylder mht undervisning, lokaler. Sus P har indhentet tilbud på
baraknedrivning. Sus P søger nedrivningstilladelse. Sus P har søgt
Friskolefonden, om hjælp til nedrivning og flytning af toiletter
- Pedel/morgenåbner/rengøring/madordning – Sus P kontakt kommunen ang
flexjobber og afklaring om Bents stilling – Bent er klar på 2 ugentlige dage,
mere af tiden bliver pedeltid. Madordning: Sus P har haft møde med Else ang
flexjobber til madordningen gang om ugen, evt Eva hjælpe de 3 første gange –
vi prøver den løsning.
-

20/6: Lise C/Jyske opera afklares på mandag – de store noget andet? T-shirts? Konto nr
på flyers? Lov til at lægge en stak på færgen? Lise C med  Sponsorater (skoles konto

-

-

-

nr) Fantastisk, vi har mødt så meget velvilje, Frederik har lavet flotte postkort til
uddeling, t-shirts er bestilt. Jyske opera kan ikke lade sig gøre, men det giver tid til at
kigge rundt på dokk 1 mm. Børnene får hver 5 støttemedlems- flyers med hjem efter
sommerferien, som de lige kan skrive kærlig hilsen ”navn” og dele ud i postkasser til fx
naboer.
Sus P mailer skolens kontonr til sponsorer og beder dem sende et logo, som vi kan lave
skilte af til skole/sponsor foto (til Samsø posten og facebook). Sus P kontakter
JensJørgen Øster Mortensen og Tv2 Østjylland
1/7: DR/Pia Kjærsgård, Friskolen deltage? Forældre informeres. Banner med friskole
tekst. T-shirts med friskoletekst (på front) (klistermærker til biler med friskole tekst,
badges) – vi er på. Janne kontakter Henrik Anesen for om han vil sponsere mayo’er til
vores kartoffelmadsbod og må gerne stå med et lille bord ved siden af og sælge.
Tovholder: Lena? – Sus P spørger, måske Lise W vil hjælpe (kontakt til Anita…)
sidste skoledag fredag d 24/6-16. – overbygning laver tale/sketches ting, Frederik
musik, Susanne tale, forældre/børn fælles rundbold for de som har tid/lyst. Tamsin holde
tale. Gave/blomster til Elisabeth – Sus P køber.

6. Orientering fra medarbejder repræsentanten.
- Hvordan går det skolen. Hvordan har de ansatte det? nye lokaler, nye fag,
kræver en del af hver især.
7 Indkomne punkter fra bestyrelsesmedlemmer (skriv gerne lidt om hvad det
handler om, når et punkt sættes på. Så kan de andre lettere forberede sig)
 Beredskabsplaner – udvikling af disse – fokus pkt til næste års
bestyrelses arbejde
 Nyt ang fonds ansøgninger? Der arbejdes….
 Hovedrengøring 7/8-16 + 4/9-16 – tovholder (indkaldelse, indkøb)- Sus
P indkalder, tager et år til på samme måde
 Marathonløb 20/8 (4,2 km, 10 km, ½ marathon, marathon) –Janne
maile rundt til alle forældre, x i kalender, melde løbere til, heppere, tshirts med Friskole tryk (på ryg) – synlighed – gør inden sidste skoledag,
måske lige nævne det der også og igen til skolestart.
Evt




Søge til flag med skolens logo på
Lave en træ-skabs-ting til skole info og kalender
Er vi lige lidt for hurtige til at suse ud – skal lige være enige, inden vi går ud i
lokalsamfundet

