
Referat af bestyrelsesmøde d. 09. september 2017 

Tilstede: Per, Inge, Tina, Maja, Anja, Anne og Mette  

1. gennemgang af referat.  
Mette hører friskolernes hus ang. spørgeskema til forældre om tilfredshed etc.  

2.  
Update Inge 
Inge er delvis tilbage. Der har været en del sygdom blandt lærerne. Der er kommet to nye piger i 8. kl.  

Update Jane  
Det går ok og der arbejdes med nye strukturer. 14 børn i vuggestue og 22 i børnehave.  

Update Per  
Der har været megen turbulens og vikardækning ved skolestart. Stor tak til lærere og personale for at bære 
flot igennem. Der er pt. 76 børn i skolen. 

3. ev. af arbejdsdag d. 2. sept.  
Det gik godt, men der ønskes mere styring til at passe mindre børn. Der var for meget mad. Maja og Anne 
vil gerne stå for en sådan dag fremover. Madholdet skal evt.  kun stå for mad og bestyrelsen skal evt. kun 
være mere overordnet tilstede. Der kan gives de store børn arbejdsopgaver. Næste arb.dag er 5. maj. 

4. Principper for børns gang på skolen efter skoletid.  
Der tales om forskellige ideer til at imødegå at ventende bus-børn generer mindre børn i sfo.  

- at man skal tage første bus hjem 

- at der indrettes område i skuret, hvor de ventende børn kan hygge og hænge ud 

- at de store børn kan gå ned til forsamlingshuset og vente.  

Det besluttes at emnet tages op i elevrådet.  

5. Årshjul 
Der ønskes en mere fast gang i årets løb mht arrangementer og hvem, der skal stå herfor. Tina vil forsøge at 
skabe en drejebog med hjælp fra Inge, som indeholder alle oplysninger og som kan deles ud inden 
skolestart til alle forældre.  

evt.  
Støtteforening inviteres med til næste møde som er d. 4. okt.  

Mette Holmstrøm  
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