Ordinært bestyrelsesmøde d. 11. januar 2010 kl. 19.00
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Godkendelse af dagsorden
Nyt fra formanden
Nyt fra ledelsen
Nyt fra lærerrepræsentanten
Økonomi:
Balance
Økonomi i øvrigt
Skolekredsen - arbejdsfordeling
Årsrapport - arbejdsfordeling
6. Forretningsgangsordning (mailes fra Heidi S. Hansen) mhp. godkendelse
7. Planlægning af generalforsamling forår 2010
8. Planlægning af næste skoleår 2010/11
9. Forvaltningsmål og kriterier (vedhæftet)
10. Diverse mails og breve
11. Scanner til kontoret. Best.rep. i kollegiet? Evt.
Referat:
Referent: Heidi Sofie Hansen
Tilstede: Bente, Jesper, Mette, Klaus, Mikael, Karl, Heidi
Afbud: Thierry, Ulrik,
1. Godkendt, ekstra punkter til evt.
2. Flere arbejdsopgaver er færdige. Lærerregisteret afstemt for 2009. En del gamle
personalesager er afsluttet. Dejligt
3. Ny musiklærer på vej. TB er i gang med en PowerPoint om læringsstile til lærerne og elever
i overbygningen. Aftaler med læsekonsulent og skolepsykolog er fuld gang. Valgfag efter
jul er skak og medie. Der skal udarbejdes en kontrakt mhp. erstatningsansvar og leje og
dokumentation for forsikringsansvar hos lejere. PIFs redskaber skal låses inden under udlån.
4. Procedure for snefri udarbejdes af skoleleder. Backup af serveren tages snarest KN.
Materialer til storylineforløb er bevilliget 3000,- Yderligere indsamles af bestyrelsen.
5. BDO skal have indrapporteret en masse informationer til årsrapporten, arbejdet uddelegeret
til bestyrelsens medlemmer og KN og Birthe. Deadline uge 4. Skolekredsgebyr skal betales
1. februar. Mette sender brev med girokort ud. Vigtigt at mailadresserne skrives til Heidi
Sofie Hansen i en mail, der oprettes et adressekartotek.
6. Godkendt, udprintet og underskrevet.
7. Forslag om en ekstraordinær generalforsamling efter den ordinære omkring indkaldelse pr email i stedet for brev til generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling: Dato 8. april
2010. Indkaldelse senest uge 12. Hvis punktet vedtages bliver, der en ekstraordinær
generalforsamling 6. maj 2010
8. Her skal tages højde for klassesammensætninger, timetal, aktivitetsplaner, ringetider,
busplaner, fag, valgfag, mm. Friskoleforeningen kan hjælpe. KN arbejder på en tur i 9.
klasse til England, samtidig forsøges koordineret en københavnertur for 7.-8.
9. Bestyrelsen og ledelse kommer til næste møde med ideer om, hvordan vi måler forvaltning
og kriterier.

10. ingen!!
11. KN skifter sort blæk i kontorets printer/scanner.
Mørklægningsgardiner færdige i 6. -7. Tak til Heidi
Hermansen. Ann har tilbudt at sy gardiner til 4. – 5. klasse.
Dejligt.

Bente Brunke
_____________________________________
Peter Sejersen
_____________________________________
Jesper Marker
_____________________________________
Klaus Nielsen
_____________________________________
Mette Lund
_____________________________________

Karl Halbe
_____________________________________
Mikael Hesthaven
_____________________________________
Ulrik Rosendal-Jensen
_____________________________________
Heidi Sofie Hansen
_____________________________________

Jeppe Pedersen
_____________________________________

