Referat fra
bestyrelsesmøde
Torsdag d. 14. april kl. 18.30
Tilstede: Matilde, Vibe, Jesper, Mikael, Ulrik, Laura, Bente, Mette. Christina
Afbud: Klaus
Aakirkeby 14.04-2016
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsordenen
Referat underskrevet
2. Information ved BB
Intet at bemærke!
3. Nyt fra ledelsen (ML)
Lisbeth & Matilde har været på kursus i skoleårets planlægning i 3 dage i
Friskoleforeningen. Skemaet er lagt og alt fagfordeling, arbejdstidsaftale og det hele er på
plads.
Kommende barsel fra Klaus i 14 dage, og så kommer der yderligere 13 uger senere på året.
Frank (Sløjdlærer) vikardækker.
Cecilia Schultz bliver ansat som støtte i indskolingen.
Vi siger farvel til Betina som har været barselsvikar, for Trine som kommer tilbage fra
barsel d. 1. august.
Christel fortsætter som støtte i 4.-5. klasse.
Christine Munk Birch er ansat som ny lærer i 0.-1. klasse, hun har 16 års erfaring med
indskolingen, fra bl.a. Kongeskær og Østerlars friskole. Hun starter først 1. august.
Matilde har været på en konference omkring udvikling af ny læseplan i forbindelse med
Friluftsliv.
Matilde har haft et møde med Ruben Kofod i forhold til hvordan man kan indrette skolen
på smartere vis. Herunder IT-rummet, lærerarbejdsrummet.

Travlhed med at få færdiggjort de sidste ting til årsrapporten.
Christina Halberg skal afsted på et kursus vedr. skilsmisser, med henblik på at lave
skilsmissegrupper.
Den nye vippe er startet, der er 7 søde nye elever.
Matilde har været på kursus i anorexi og selvskade.
Andreas Borne (far til Ella i 0.-1) og Niki Martiny (Far til Theis og Asgar i 0.-1.) har lavet 8
snittebænke til grønsløjd.
Vi får fibernet indlagt i juni. Gravearbejdet påbegyndes i juni, så det er klart til det nye
skoleår.
Skolestart d. 10. august.
4. Nyt fra TR (KN)
Udgår
5. Nyt fra medarbejderrepræsentanten (CH)
Intet at bemærke

6. Økonomi (JM/ URJ)
Året er indtil videre gået som vi har forventet – vi ender med nogenlunde det overskud, som
vi har forventet.
7. Nyt fra Forældregrupperne (VP)
Banko d. 16. marts – overskud på 12.400 kr. Vi takker mange gange til alle sponsorerne og
gavegivere. Tak til Ea for hendes store arbejde med at sørge for arrangementet.
Første loppemarkedsmøde i sidste uge – Lørdag d. 4. juni fra kl. 10 – 13. Der kommer
informationer ud på søndag.
Forældrearbejdsgrupper for sociale arrangementer bliver splittet op i enkelte
arrangementer fra september måned, på forsøgsbasis.

8. Planlægning af generalforsamling (BB)
A: Dagsorden
Udsendes senest 2. maj. Bente laver udkast, som resten af bestyrelsen godkender.
Marianne udsender både på mail og med almindelig post.

B: Hvem er på valg?
Ulrik – Skolekreds – Villig til genvalg
Mette – Skolekreds – Villig til genvalg
Jesper – Forældrekreds – Villig til genvalg
Vibe – Forældrekreds – Modtager ikke genvalg

Gitte Suppleant – Skolekreds
Salina Suppleant - Forældrekreds
Praktisk omkring GF
Praktiske grise sørger for kaffe og kage.
Referent Laura
9. Fjernvarme (JM)
Jesper deltog i mødet omkring Fjernvarme – nuværende forbrug i gennemsnit 90.000 kr.
om året, dertil kommer vedligehold og pasning.
Der ses på om det vil være fordelagtigt at etablere fjernvarme.
Vi undersøger prisen på hvad det koster at etablere en indgang udefra i forbindelse med
fyrrummet og evt. elstyring, samt automatisk rensning til fyret.
En fyrgruppe bestående af Jan Pedel, Jesper Hermansen, Jesper Marker og Mikael
Hesthaven er nedsat!
De er fyr og flamme!

10. Valgfag 2016-17 (ML)
Engelsk for begyndere
IT-færdigheder
10-fingersystem
Filosofisk samtale
Matilde forhandler med Danske Bank omkring et kursus der hedder: Studieøkonomi
Børnekor

11. Udskiftning af toilet (ML)
Der indkøbes 3 nye toiletter.
12. Kursus for MF & ML i efteråret (ML)

Administrativt kursus fra friskoleforeningen for sekretærer og administrativt personale. –
Bestyrelsen bevilger dette for både Matilde og Marianne
13. Valg af tilsynsførende (ML)
Se punkt 8.
14. Evt.
Dato til underskrift:
Tirsdag d. 17. maj kl. 18:30
Atletik & PIF:
Torben har lavet en fin oversigt over mulige atletikredskaber, der kan etableres på
græsplænen. Vi afventer priser på hvad det koster at etablere de enkelte baner. Mette
vender tilbage. Vi tænker en financiering der er delt mellem PIF og skolen og ansøgte
midler.
Sponsormomskompensation:
Bente tjekker om der er sket en smutter i forhold til indberetning til Skat.
Kaffe/the – Ulrik

HUSK at bestyrelsen mødes kl. 17:30 for at tale lønpolitik!


