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Bestyrelsesmøde d. 4/2 2019.  

 

1. Gennemgang af referat. 

Godkendt. Inge følger op på rengøring.  

 

2. Update. 

Børnehuset: Der er afholdt MUS samtaler. Der er pt. 2 sygemeldinger, dette skaber ustabilitet i 

børnehuset, bestyrelsen er opmærksom på dette, og handler her på. Anette er ansat til d. 1/9. God 

pædagogisk dag hvor der bl.a. blev arbejdet med faglig profil.  

 

Inge: God pædagogisk dag, hvor der bl.a. var besøg af naturvejlederen fra Vesthimmerland, der er lavet 

retningslinjer og procedure, samt arbejdet med ”Fra bog til virkelighed”. PR-kursus d. 19/3 i Middelfart, 

Inge og Anne deltager. Landsmøde d. 4-5. maj for Friskoler. Skolefest d. 14/2. 7-9 klasse er i KBH.  

 

Per: Budget er ikke færdig endnu, dette arbejdes der hårdt på. Vi skal være obs. på alarmer fra 

multihallen til skolen, Inge følger op. Formandsmøde i Blære, hvor Maja deltager.  

 

3. Status på ledersituationen. 

Inge tilbage d. 28/1 med nedsat tid de første to uger. Inge er glad for at være tilbage, og det går godt. 

Der er et godt samarbejde mellem lederne på tværs at husene.  

 

4. Forslag vedr. sukker/kostpolitik. 

Der laves politik omkring kost og sukker til næste møde, dette i samarbejde med elevrådsformanden. Vi 

orienterer om dette på generalforsamlingen.  
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5. Planlægning af generalforsamling. 

Per planlægger det formelle inkl. indkaldelse og invitation.   

Inge sørger for at booke hallen, samt at ligge invitation på Intra.  

Anne og Mette planlægger spisning.  

Brian ligger indkaldelse osv. på de sociale medier. 

Der skal sørges for børnepasning evt. 1 lære og 1 pædagog. 

Der laves skriftligt forslag og afstemning.   

 

6. Debat omkring hvordan vi ønsker at håndtere og synliggøre vores principper og retningslinjer.  

Principper/ retningslinjer skal på hjemmesiden, så de er offentligt tilgængelig. Der arbejdes videre med 

de områder, hvor der mangler retningslinjer. Bestyrelsen har en forventning om, at medarbejderne 

overholder principperne. Principperne godkendes af bestyrelsen.  

 

7. evt.  

Vi vil gerne deltage i debatten om børne/ungepolitik – Brian følger op. 

Næste møde er d. 12/3 kl. 17 med revisor. Elevrådsformand inviteres til at diskutere sukker/kostpolitik.    

 

 

 

 

 

Referat skrevet af Anne Stærk.  


