Dagsorden til bestyrelsesmøde torsdag d 17/8-17 kl 19-21
Afbud: Mike og HØK
Deltagere: Tamsin, Tina, Sus P, Bernd, Britta, Birgit og Janne
Ordstyrer: Tina
Referent: Janne
1. Orientering fra Susanne
 Elevstatus – status 49 elever. Gry på prøve i ml trin.
 Økonomistatus – kansøge støtte på 1 barn, til næste år kan vi søge støtte på 2 børn.
 Personalestatus – Anders er kommet godt fra start og har fået god kontakt til børnene.
 Græsslåning: ny plæneklipper eller købe os fra opgaven?Morten har fundet et godt køb, som
er foretaget
 Nye vedtægter– skal opdateres snarest
 Hjemmeside–Tina og Sus P holder møde på tirsdag
 Årskalender: mødedatoer frem til jul – 12/9 kl 19-21, 10/10, 7/11, 5/12
 BUS – Orientering, Susanne har dialog med Carsten Kruse. Der er afgjort forringelser for
Friskolen. Aftaler at lave et politisk skriv fra bestyrelsen til Marcel Meyer –Tina gør dette.
2. Rengøringsplaner klar til kommende forældremøder – Tamsin
Tamsin har lavet nye datoer på hjemmesiden, mangler at sætte nye familier ind. Tamsin
præsenterer det på forældremøde i mellemtrin og overbygning. Tina præsenterer det på
forældremøde i indskoling
3. Toiletbygning – Bernd – hvordan kommer vi videre?udsat til næste møde
4. Høstfest – Susanne og Britta
 Lad os få lavet en fuldstændig over-detaljeret to-do liste på Høstfesten. Så er det nemmere at
spørge folk om hjælp.Invitation og information kommer ud om et øjeblik. Falaffel-Dave- Janne,
SamsøBær saft–Janne, fællesspisning – Tamsin spørger Eldrimne, aktionarius – Tina Kjær, Todo-list – Tamsin laver doodle, så skriver vi os på de forskellige ting. Kage konkurrencen er
tilbage, Jan/Tamsin – halmballe labyrint, Birgit dommer til kagekonkurrence.
5. Rengøringsdag/arbejdsdag d 3/9
 Tovholder Tamsin
 Fodboldbanen
 Tagrender
 Status fra sidst
6. Samsø marathon på lørdag – Janne/Susanne – Sus P har lagt et skriv på lektieplan
7. Kastanjefestival – Birgit
8. Kommunikation: Facebook-takeover fra 7-8-9? Tina – Tina kontakter Anders
 Instagram
9. Stormøde for alle forældre –Tina
 Hvilke barrierer oplever I ifht at deltage mere i arbejdet for skolen?

