Referat fra
bestyrelsesmøde
Torsdag d. 27. oktober kl. 18.30

Aakirkeby 27. oktober 2016
Tilstede: Vibe, Jesper, Birthe, Kathrin, Mette, Laura, Matilde, Ulrik, Bente
Afbud: Klaus (Barsel), Christina H,
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsordenen
2. Referat Underskrives
Rettelse i forhold til prisen på lysisoleringen af musiklokalet. Det bliver 10.000 kr. i stedet
for det forventede, så vi udskyder investeringen til næste budgetår.
Laura deltog ikke i Friluftsrådets konference pga. arbejde.
3. Information ved BB
Der mangler 39 gavegivere for at opnå momskompensation. Vibe lægger en opfordring på Intra til
at forældre skal forsøge at skaffe en gavegiver.

4. Nyt fra ledelsen (ML)
Der er et høringssvar fra Dansk Friskoleforening i forhold til lovforslaget om det skærpede
tilsyn på friskoler, det har været igennem førstebehandling. Dansk Friskoleforening
arbejder tæt sammen med Ministeriet for at udarbejde vejledningen.
Plan om årligt at kontakte forældrene til eleverne der har taget afgangsprøve fra skolen for
5 år tilbage, og undersøge om skolen lever op til kravet om at 95% af en afgangsklasse skal
være i gang med/have gennemført en ungdomsuddannelse. Samtidig giver det mulighed
for at justere skolens tilbud, i forhold til om der er et mønster for hvilken type uddannelser
eleverne fra Sydbornholms vælger.

Vi har fået et godt tilbud fra Bornholms Brand om at vi kan få rørforsikring med.
Bestyrelsen godkender dette.
D. 4. november kommer tv2Bornholm og skal filme eleverne i 4.-5. klasse i forbindelse med
Friluftsliv.
Derudover var der en flot artikel i Tidende d. 15. oktober omkring Friluftsliv.
Der er indkaldt til sponsormøde torsdag d. 3. november kl. 19:00. Det er også den dag der
er åben skole.
5. Nyt fra TR (KN)
Udgår
6. Nyt fra medarbejderrepræsentanten (CH)
Udgår
7. Økonomi (JM/ URJ)
Vi følger budgettet som helhed og det ser fint ud.

8. Nyt fra Forældregrupperne (VP)
Skrabekalenderen er i trykken – den kommer ud så hurtigt som muligt.
Julefesten d. 16. december er ved at blive planlagt.
Forældrearbejdsgruppertilbagemelding.
Arbejdsweekend hvor der blev nået en frygtelig masse. Ros ros ros.
Der er 3 forældre (Håndværkeruddannede) der har meldt sig til at stå for at koordinere
arbejdsweekenden og have et overblik over den almene vedligeholdelse.

9. Mulighed for fripladsudvidelse – konkret forespørgsel (ML)
Punktet er drøftet.

10. Procedure for hvem der kan aflyse arrangementer (LB)
Forældrearrangementer der skal aflyses er det alene tovholderen der kan træffe
beslutningen. De arrangementer hvor der er lærerkræfter involveret er kompetencen hos
både skoleleder og tovholder i fællesskab.

11. Fravær
Skudt til mødet i januar.
12. Evt.
Kaffe/the – Jesper
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