Dagsorden torsdag d 15/6-2017 kl. 18.30 – 21.00
Deltagere: Sus P, Sus W, Tamsin, Bernd og Janne
Afbud: HØK, Tina, Birgit og Mike
1. Valg af ordstyrer og referent- ordstyrer: Bernd Ref: Janne
2. Godkendelse af referat fra sidste møde (Janne printer ud og tager med)
Godkendt og underskrevet
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 måtte
være sket siden sidste møde
 Kommunikation – Intern (forældre, ledelse, personale) og ekstern.
Udskudt til næste møde pga sygdom
5. Skolelederens punkt
 Pedelsituation (græsslåning, timer mm)
Ro på, AM er på rengøring, Morten på de øvrige opgaver.
Morgensangslokale udlånt til Dukketeater-damerne.
Forældremøde i børnehaven afholdt, absolut et godt møde.
Busmøde afholdt, Tamsin var med. Når skoleskema er helt klart, ”pinder” Sus
P ud, der hvor vi kan have bekymringer. Sus P ringer til Carsten Kruuse og
aftaler et møde, som HØK og Janne tager til.
Sus P har holdt møde med Tove fra Friskoleforeningen, og orienteret herfra.
Budget 2017 ser ok ud, i 2018 skal der flere elever til.
6. Orientering fra medarbejderrepræsentanten. Hvordan går det på skolen?
Hvordan har de ansatte det?
Afgangsprøver i gang, går rigtig fint.
Strandlejr planlægning i gang, der er styr på det.
Anders (ny lærer) har været på besøg, mødt børnene og personale og var med til
lærermøde.
7. Indkomne punkter fra bestyrelsesmedlemmer
 Frikadellebods status – Janne – vi er på 11 vagter nu (sidste år havde vi 22-23
vagter), så vi har brug for at få taget nogle flere…..





Første skoledag 16/8 – morgenmad, borde/bænke? – tovholder….. – Janne – Frederik
kontakt person, Janne kontakter for at høre, hvad vi kan hjælpe med.
Skolestart efter sommerferien – Mike – 9/8-17 er første skoledag. Ml trins skolerejse 3/10 –
6/10-17
Trivselspolitik – udsat til næste møde, hvor vi forhåbentlig er flere tilstede.









Hovedrengøring/søndagsrengøring – datoer for hovedrengøringer 6/8-17 + 2/9-17 (nu
muligt at betale sig fra hovedrengøring) hvordan tackler vi rengøring (for de som betaler og
de som udebliver) -Janne – Sende klart skema til afkrydsning om man vil komme til den ene
hovedrengøring i august eller den anden i september eller om man vil betale sig fra det – Sus
P sender mail ud…
Evt ændre søndagsreng til en hverdagsaften? – tænk over det
Høstfest, dato: 16/9 Boder: (alle har tænkt ang boder) Tovholder fra bestyrelse og fra
lærere – Janne – Janne tovholder, Dave, Theo pandekage, Kjeldahl, hvis ikke så Yduns mm.
Opfølgning fra tidligere møder – hvordan? – Janne – Janne laver to do liste sender til
Tamsin, som sætter det op
Kastanje festival 15/10-17 (hjælpe med æblepres?/tjene penge) – Birgit – vi vil gerne være
med.
Ekstra ordinær GF mandag d 26/6 kl 17.30 – hvem kommer? – Janne – ID dirgent (Tina el
Janne spørger.
Marathon 19/8 – tilmelding, bestilling af t-shirts…. – Janne – Opfordre til at løbe i Friskole
t-shirts (har man ikke en, kan man måske låne af en anden)

8. Næste bestyrelsesmøde – 17/8-17 kl 18.30. På to do-liste: Datoer for skoleårets
bestyrelsesmøder. Kalender med aktiviteter – Sus P tager med.
9. Evt – Fodboldskole, Oasen sponsere værelse til træner? Tamsin spørger.
12 tilmeldte indtil videre. Lorentz og Victor er hjælpetrænere.
Tamsin undersøger mulighed/priser for t-shirts med print – edc logo på
mod sponsorat Brd Stjerne? Acowa (Lindy)?
Overraskelse på sidste skoledag kl 11 i Nordby 😊
Tamsin/Tina står for indkøb til gave til Sus W og en lille tak for i år
hilsen til alle ansatte

