Bestyrelsesmøde
Torsdag den 3. september 2020 kl. kl. 17

Dagsorden
1) Oplæg fra Økonomigruppe: Investeringer som Stø eforeningen kan arbejde for. Beslutning om
områder, som vi gerne vil inddrage Stø eforeningen i.
-

Legeplads i børnehuset

-

Projekt bus – lave overslagsberegning,

-

Ansøgninger l fonde l gavn for skole og børnehus, kan de være behjælpelige?

-

IT-udstyr l skolen

-

Nyt graﬁsk udtryk l skolen/professionel hjemmeside.

-

Indtægter vha. udlejning af lokaler, kan stø eforeningen være behjælpelige med at reklamere for
udlejning af vores lokaler på skole og børnehus.

-

Deltage i ”skole for sjov”, talent-camp, e erårskunst osv., salg af forplejning, samt deltage i prak ske
ng.

2) Besøg fra Stø eforeningen.
-

Brian byder stø eforeningen velkommen og bere er om bestyrelsens arbejde.

-

Lena fremlægger budget for 2019-2020 og 2020-2021, samt hvordan vi arbejder med de e, hvad er
børnetallene de kommende år og hvad arbejder vi med for at skabe balance i økonomien.

Diskussion om hvordan ngene skal prioriteres og hvad stø eforeningen kan være behjælpelig med:
-

Legeplads i børnehuset – kan færdiggøres via midler fra stø eforeningen, Maja er tovholder.

-

Projekt bus – stø eforeningen kan lave overslagsberegning, hvad vil det betyde for os at have bus,
hvad er økonomien i det, hvad er oplandet l en bus, hvad med andre busruter. Der er ikke taget
nogle beslutninger om at en bus er det re e for Blære Friskole og Børnehus, det er blot et overslag,
der skal være med l at bestyrelsen kan tage den re e beslutning om evt. en bus.
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-

Ansøgninger l fonde l gavn for skole og børnehus, kan de være behjælpelige – stø eforeningen
kan fx søge midler hjem l legeplads osv. Der skal være et projekt planlagt af bestyrelsen, hvore er
stø eforeningen kan arbejde med de e.

-

IT-udstyr l skolen.

-

Nyt graﬁsk udtryk l skolen/professionel hjemmeside.

-

Indtægter vha. udlejning af lokaler, kan stø eforeningen være behjælpelige med at reklamere for
udlejning af vores lokaler på skole og børnehus.

-

Deltage i ”skole for sjov”, talent-camp, e erårskunst osv., kan stø eforeningen være behjælpelige
med at sælge mad, få frivillige l at give en hånd osv.

Disse forslag er forelagt for stø eforeningen, som e erfølgende vil tage beslutning om hvad de kan
være en del af.
3) Oplæg fra Udviklingsgruppen - pedelfunk on i frem den.
Beslutning om rammer/model og dsplan.
-

Udviklingsgruppen kommer med oplæg om at inddrage lokalsamfundet, pensionister og
bedsteforældre i en pedelgruppe – det vedtages at udviklingsgruppen arbejder videre med de e og
samler en pedelgruppe, som kan udføre pedelopgaver hver fredag. Der afslu es med fællesspisning
sammen med børnene.

-

Der skal gerne være opstartet pedelkorps inden udgangen af september måned og senest 1
december 2020.

4) Oplæg (strategi) l mødet med forældre den 19. september (Brian /Lo e).
Ideer og input.
-

udsæ es
5) Kort opdatering fra Lo e og Line
Herunder orientering om vikarforbrug og udvikling i antal børn

-

61 elever på skolen.

-

31 børn i børnehuset.
5) Høring vedr. nyt grusgravsområde tæt på friskolen
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Invita on og kort vedlagt.
Ronni deltager i møde d. 23/9 og dere er beslu es det om vi indsender høringssvar.
6) Eventuelt.
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