Dagsorden til
bestyrelsesmøde
mandag d. 9. april 2018 kl. 18:30

A ud: Jesper, Ulrik, Chris na
07.04.2018
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsordenen
2. Referat Underskrives
3. Informa on ved BB

Friskoleforeningen er begyndt at komme med nye procedure for datasikkerhed. BB+LB er
ansvarlige for at videregive relevant informa on l Lisbeth.
Arbejdet med den nye hjemmeside er påbegyndt. Der er nedsat en arbejdsgruppe.
4. Nyt fra ledelsen (LN)
Det har været posi vt at Marianne har kunne lukke kontoret i sidste uge i forbindelse med
at kunne færdiggøre årsrapporten.
Laura og Mikael sørger for at udsende breve l skolekreds og gavegivere her i april måned.
Der er kommet en regning fra FALCK i forbindelse med at de har været rundt og tjekke
vores brandudstyr – de har ikke noget at bemærke.
Der er kommet et spørgsmål: De børn der ikke går i SFO og møder meget dligt – hvem har
lsynspligten overfor dem? (I forhold l brandsikkerhed?) Det er vig gt at de s kker
hovedet ind i SFO’en så vi ved hvem der er i huset. De e bliver også skrevet i det
kommende nyhedsbrev.
5. Nyt fra TR (KN)
Der er a oldt faglig klub, med henblik på at lave lærernes udspil l ﬂeksibilitetsa ale.

6. Nyt fra medarbejderrepræsentanten (CH)
Intet nyt (CH syg)
7. Økonomi (JM/ URJ)
Det forløber planmæssigt, vi afventer årsrapporten.
8. Nyt fra Forældregrupperne (VP)
Produk v arbejdsweekend, på trods af, at der ikke mødte helt så mange forældre op, som
vi kunne have håbet, når nu datoen var meldt ud i god d. Vi er enige om at vi l næste år
skal have lærerne med ind over, i forhold l hvilke opgaver de ønsker løst, ligesom eleverne
også skal høres om poten elle ønsker l hvad de kunne tænke sig. (Klatrevæg, etc.) Vi har
lavet en procedure l næste år, sådan at vi har en bred vi e af konkrete opgaver l næste
år, indenfor alle genrer, sådan at alle kan bidrage.
En stor tak l alle jer der mødte op l en produk v og hyggelig weekend, hvor vi ﬁk lavet en
masse.
9. Bygningsgennemgang (AL+LB)
Der er nogle presserende ng som vi er nødt l at have lavet nu!
Økonomiudvalget plus AL sæ er sig ned og prioriterer hvilke opgaver der er vig gst ASAP
og får indhentet lbud.
I forhold l at få ski et sandet i sandkassen ud er JM tovholder.
10. Lockout (BB)
Den er udsat l d. 28. april – Men Forligskvinden kan l enhver d sige at der kommer
lockout, og hvis hun gør det, træder det i kra e er 5 dage.
Der er lagt og udsendt en nødplan – den er foreløbig og ret l ændringer forbeholdes.
Uni-c lukker ned i lfælde af lockout (Børnenes adgang l intra) – så det er vig gt at alle
forældre sender en mail l skolesekretær Marianne Finne, så I kan kontaktes fra skolen.
Mailadressen er skolen@sydbornholms.dk
11. Jobopslag ny lærer (BB)
Slås op nu, med ansøgningsfrist d. 25. april og samtaler d. 30. april.
Ansæ elsesudvalget er: LN, KL, LB, CH
12. Pif-møde (BB)
Møde a oldt i dag.

Der er ønsker om at anlægge en atle kbane, som vi dligere har talt om. Det viser sig at
beløbet for at anlægge en sådan er 100.000 kr. uden arbejdsløn.
PIF ønsker sig også et klubhus og et sted hvor de kan have nogle redskaber.
Der er møde igen i starten af Juni.
Hvis vi indgår i et samarbejde omkring etablering af atle kfaciliteter skal vi stå for noget
vedligehold af ngene – omfanget undersøges nærmere.
PIF spørger om mulighed for at komme på forældremødet - l og med 5. klasse og fortælle
ganske kort (Maks 5 minu er) om lbuddet. De e ltræder bestyrelsen, ligesom vi også vil
give svømmeklubben det samme lbud.
PIF e erspørger muligheden for at bruge gymnas ksalen l noget gymnas k for
pensionister en formiddag om ugen. De e burde skemateknisk sagtens kunne lade sig gøre
– det arbejdes der videre med.
13. Planlægning af generalforsamling (BB)
14. Evt.
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