Bestyrelsesmøde d. 6/11 2018.

1. Gennemgang af referat.
Referat godkendt.

2. Update.
Ida: Motionsdag før efterårsferien var en succes og gav fællesskab. Stine og Ida har afholdt infomøde
for forældre til kommende 0‐klasse elever. Der afholdes juleklippedag d.30/11. Christina som er ny
praktikant, varetager dele af undervisningen i de store klasser under supervision. Ida arbejder på at
finde personale/vikar til Inge og Idas timer, samt personale til støttetimer. Der er pt 73 elever.

Jane:
SFO: God halloweenfest. Der er lavet maleprojekt.
Børnehave: Der laves jule hemmeligheder. Der er afholdt halloween. Der afholdes musikuge med besøg
på Alfa. Der planlægges juleture. Julehyggeeftermiddag d. 30/11.

Vuggestue:
Jane H er igen på fuldtid. Der er lavet nye læreplansskemaer. Også her laves der julehemmeligheder.

Normeringen for børnehave:
På nuværende tidspunkt passer normeringen med antal ansatte, ved ændringer skal der ses på hvordan
personaleressourcer ellers kan fordeles. Ida og Jane følger op på dette.

Per:
Der er uddelegeret opgaver til øvrige bestyrelsesmedlemmer. Christian følger op på driftsomkostninger
og investeringer. Brian og Maja deltager i personalemøde når der skal diskuteres APV, den samlede
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bestyrelse følger op på denne efterfølgende. Anne følger op på problematikken med trafik og sikkerhed
omkring skolen. Brian laver Facebook opslag ang. Indskrivning til 0‐klasse d. 28/11.
Per har været til møde og er informeret om projekt sløjfeparken i Blære, der er lavet driftsaftale.

Brian:
Der er lavet ansøgning til støtteforeningen, så vi kan få midler til ny legeplads.

3. Orientering og drøftelse om den aktuelle ledelsessituation.
Der informeres om situationen efter Inges sygemelding. Inge er sygemeldt på ubestemt tid. Ida er
konstitueret leder, mens Stefan er konstitueret souschef.
Medarbejderne må kontakte Per direkte, indtil Inge er tilbage eller andet er meldt ud. Medarbejderne
har været glade for åbenhed omkring situationen, samt den information der er givet. Der er brug for
stabilitet for personalet. Der diskuteres muligheden for at medarbejderrepræsentanterne kan ytre sig
til bestyrelsesmøder, men også hvordan personalet kan ytre sig generelt, Per kontakter
friskoleforeningen og følger op på dette.
Jane har fundet nye udfordringer og dette har absolut ikke noget at gøre med Inges sygemelding.

4. Ansættelse af ny leder i børnehuset.
I fremtiden ønskes der en daglig pædagogisk leder, med pædagogisk‐ og personalemæssigt ansvar,
samt økonomisk indsigt. Den kommende leder skal kunne indgå i et ledelsesteam. Tina og Anja laver
udkast til jobopslag. Udkastet er klar til d. 16/11.

5. Update fra legepladsudvalget.
Maja er formand. Der skal arbejdes på vuggestuens legeplads i weekenden. Der arbejdes på en
detaljeret beskrivelse og tidsplan for projektet.
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6. Sukker politik.
Udskydes til fremtidigt møde.

7. Eventuelt.
Næste møde d. 3/12.

Referat skrevet af Anne Stærk.

3

