Bestyrelsesmøde d. 11 oktober 2018

1. Gennemgang af referat.
Referat godkendt.

2. Update.
Jane:
Anne Sofie er blevet ansat og er primært tilknyttet vuggestuen. Der er i vuggestuen startet nye
børn. Børnehaven er nu på ugentlige ture ud af huset igen, dette giver selvværd, læring og
fællesskab for børnene. Storkebørnene deltager i skolens motionsløb i det omfang det er
muligt.
SFO afholder halloween d. 1/11. SFO børnene har nydt det gode vejr her i efteråret og været
meget aktive ude.

Inge:
Frugt marked var en god dag og der var god indtjening. Inden efterårsferien afholdes der
motionsløb. Inge har været til åbent landbrug for at repræsentere vores institution. Der er
taget kontakt til Friskoleforeningen ang. Kursus om PR, disse vil vurdere om dette er muligt.
Der har været afholdt loppemarked, hvor der blev solgt overflødig inventar.
Inge arbejder på, at der kan blive flere støttetimer de steder, hvor dette er nødvendigt.
Inge og Jane har sammen med andre skoler været til møde med kommunens familieafdeling,
for at få viden om, hvordan vi bruger disse bedst, hvis det skulle blive aktuelt.
Inge og Jane afholder møde hver mandag.

Inge og Erik laver APV og følger op på denne til et personalemøde.

3. Kommunikation mellem personale og bestyrelse.
Ann som er TR for skolens personale samt Inge og Per holder møde ca. hver 2 måned, dette for
at sikre kommunikation mellem parterne. TR kan ved behov indkalde til møde med kort varsel.
Alt kommunikation går ellers gennem Inge.
Der er ydermere diskuteret medarbejderrepræsentanternes rolle på bestyrelsesmøder.
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Børnehuset kan overveje, om de ønsker en tillidsrepræsentant.

4. Optagelse af elever efter 5. september.
Der er ingen fast politik for optagelse af elever før eller efter 5. september, dette er altid en
individuel beslutning. Hvis muligt bestræber Inge sig på at tage lærerne med på råd når der
optages nye elever.

5. Økonomi.
‐ Update: Inge eftersender balance for august. Vores udgifter og indtægter følger budget
uden de store afvigelser.
‐ Forudsætninger for budget 2019:
i. Antal børn: I skolen regnes der med 72 børn. Jane laver beregning vedr. børnetal i
børnehuset.
ii. Konsolideringspolitik: Inge, Per og Brian kigger budgettet igennem og kommer med forslag
til besparelser/omlægninger, som kan føre til større egenkapital.
iii. Investeringer: Der diskuteres hvad der er af større udgifter/investering i fremtiden fx nye
vinduer i SFO og ny varmekilde.
6. Udvidelse af legeplads.
Der er et ønske om at få vuggestuens legeplads færdig inden jul. Børnehavens legeplads bliver
delt op i små ”rum” med plads til forskellig leg. Børnehaven udvides ca. 30 meter ned mod
forsamlingshuset.
Det er vigtigt at der laves en beskrivelse af arbejdsopgaver, tidsplan og budget.

7. Evt.
‐ Der er ønske om en præsentation af hjælpelærer og praktikanter, dette som en orientering
til forældrene.
‐ Næste møde d. 6/11.
‐ Punkt til næste møde: legeplads.
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