Dagsorden til
bestyrelsesmøde
torsdag d. 15. marts 2018 kl. 18:30

15.03.18
Afbud: Vibe
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsordenen
2. Referat Underskrives
3. Information ved BB

Ros til Lisbeth og Personalet for at sørge for at skolens dagligdag kører fint, selvom vi godt
ved at I alle trækker et større læs end normalt.
4. Nyt fra ledelsen (LN)
Der er styr på tillægskontrakter.
Der er pt. 6 nye elever til den kommende 0. klasse.
Klaus og Christel har lavet APV’en ( Arbejdspladsvurdering) færdig.
5. Nyt fra TR (KN)
APV’en er som sagt færdig og det aftales at bestyrelsen kigger den igennem og drøfter
indholdet på et kommende møde.
Der blev udleveret resultatet af en brandrunde der er foretaget i november – der er nogle
ting der skal følges op på. BB+ BK følger op på alarmfunktioner etc.
I den nærmeste tid skal lærernes fleksibilitetsaftale genforhandles, hvilket skal ske inden
det nye skema er på plads.
Der er forhandlet en aftale på plads med vores hemmelige Kendis, som kommer og laver
foredrag for skolens elever, samt fungerer som censor ved prøven i friluftsliv. KN spørger
om muligheden for at vi kan få et ekstra foredrag forældre og andre interesserede, samt
hvad prisen er for dette.

6. Nyt fra medarbejderrepræsentanten (CH)
Intet nyt.
7. Økonomi (JM/ URJ)
Dataloggerne er indkøbt og bliver fremadrettet brugt i undervisningen.
Der forventes at komme nye balancer i weekenden – likviditeten ser fin ud.
8. Nyt fra Forældregrupperne (VP)
Stor succes med indsamling af effekter til loppemarkedet. Der planlægges at lave et opslag
i Brugsen og Lokalforeningen i Pedersker hvor folk kan henvende sig, hvis de har effekter
de ønsker afhentet, således at vi ikke skal bruge for mange ressourcer på at afhente ting.
Nærmere info følger.

HUSK:

Arbejdsweekend d. 7.+8. april ☺

9. Hjemmeside – der er udsendt to bilag via intra (LN)
Kort gennemgang af de to forskellige tilbud på hjemmeside.
En enstemmig bestyrelse besluttede at gå videre med Rief Arts tilbud – LN tager videre
kontakt.

10. Evt. lockout (BB)
Der udsendes en skrivelse udarbejdet af Dansk Friskoleforening til samtlige forældre,
hurtigst muligt. Denne skrivelse besvarer alle spørgsmål og forklarer situationen grundigt.

11. Hvordan ser det ud med årsrapporten? (LB+BB)
Opsummering af opgaver
12. Ny skoleleder – status (LB)
Orientering – det forløber planmæssigt. Der er samtaler d. 24. marts.
13. Bygningsgennemgang – opfølgning fra sidste møde – Overføres til næste møde.
14. Datasikkerhedsaftale skal på som punkt til næste møde
15. Evt.

Kaffe/the - Mette

---------------------------------------------Bente Brunke

---------------------------------------------Jesper Marker

--------------------------------------------Mette Lund

--------------------------------------------Mikael Hesthaven

--------------------------------------------Kathtrin Martiny

----------------------------------------------Laura Borne

-------------------------------------------------Vibe Petersen

------------------------------------------------------Ulrik Rosendal-Jensen

----------------------------------------------------Birthe Kristoffersen

----------------------------------------------------Christina Hallberg

--------------------------------------------

------------------------------------------------------

Klaus Nielsen

Andreas Lindberg

--------------------------------------------Lisbeth Nygaard

