Mødeindkaldelse
Emne: Ordinært bestyrelsesmøde
Formål med mødet: Få styr på alt inden sommerferien;-)
Anvendelse af mødets resultat:
Referent:Ac

Data om mødet

Mødedeltagere:

Dato: 17.6-2015

: Benny, Peter, Pedro, Ac, Tanja, Bitten, Kira,
Lotte, Jonathan, Lone og Ac

Tid: 18.30-21.01
Sted: Kassebølle

Fremover ville det være ønskeligt med lærer
deltagelse til vores bestyrelsesmøder.

Forbered: Kort præcis tale
Medbring: Få ord med meget mening;-)

Dagsorden:
1. Siden sidst
-godkendelse af dagsorden
og referat

Uddybning:

Ansvar:

Kort orientering
Dagsorden justeres og
referatet fra sidst underskrives.
Måske har Ann-Charlot et
referat med i papirudgave, til
det formål.

Pedro

Varighed:

Referater fra sidste to møder
skrives under.
Pedro orienterer/ siden sidst
Lone tager sig af at få lavet
ansættelseskontrakter til de nye
medarbejdere.
Lotte og Bitten laver et
nyhedsbrev til forældrene.
2. Nyt fra skolen

Orientering fra skoleleder om
alt!!

Jeanne

Kurt starter 29.6 som pedel 12
timer om ugen i 3 måneder.
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3. Nyt fra medarbejderne og
elever.

Status fra medarbejdere og
evt. elever.

Anders

Vi savner en medarbejder
repræsentant
4. Økonomi herunder
skyldnere.

Gennemgang af budget.

Lone/Kira

Lone har sendt budgettet til
bestyrelsen.
Peter laver en liste over hvad der
trænger til
reparation/vedligeholdelse
hurtigst muligt. Kira og Lone
skal godkende udgifterne til
eventuelle reperationer
Vores økonomi er i en positiv
udvikling. 
5. Forsikringer

Lone ville undersøge noget
med forsikringer??

Lone har haft møde med vores
forsikring Willis, og gennemgået
hvilke vi har.
6. Forretningsorden

Udsættes til næste møde
Gennemgang af
forretningsorden.(Peter har
sendt den rundt i PDF format)
Vi tager udgangspunkt i den
nuværende og kan så forslå
ændringer/forenklinger eller
tilføjelser.

Lone

Alle

7. Fotografering (i Pausen)
Husk kam!
-Og Jonathan kamera og
mødedag;-)

8. Rengøring mm.

Vi skal have nogle ideer eller
noget sat i værk i forhold til de
frustrationer der er med
rengøring. Jvf. Jettes brev. -og
måske forældredeltagelse i
skolens liv i øvrigt.

Jonathan

Alle

Kira og Lone vil kigge på vores
budget og derud fra kommer de
med et forslag til hvordan
rengøringen kan løses på vores
næste møde.
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9. Vedtægter

Status på eftersøgningen af
vedtægterne.

Peter og
Lotte

Udsættes til næste møde

10. Info fra udvalg omkring ny
udskolingsprofil

Update efter mødet med
musikskolen

Kira,
Lotte og
Bitten

Der har været møde med
musikskolen og et evt valg fag i
overbygningen.
Krea/design,
udendørs/sport/friluftsliv er også
mulige valgfag der snakkes om.
Der er i det kommende budget
regnet med udgifter til disse
valgfag. Lærerne skal med ind
over, og der er møde med dem i
morgen omkring dette.
Kor bliver en mulighed igen med
hjælp fra musik skolen.
Punktet skal med på næste
møde.

11. I forhold til skoleårets
afslutning.

-Hvad skal arrangeres i forhold
til de lærere der stopper?
-Skal vi gøre noget for at
sende resten af de ansatte
godt afsted på sommerferie?

Bitten

D.26.6 er det sidste skoledag,
Farvel til Trine, Charlotte og
Anette, Tilde, Lotte, : Jonathan
sørger for gaver til dem.
Jeanne får smykket om onsdagen
Pedro sørger for gaver til de
lærere der bliver
Birgit får blomster og Jan får 2
flasker vin, som tak for deres
store hjælp. Kira sørger for vin.
Peter sørger for blomster.

12. PR

Hvad sættes i værk i forhold til
PR – Herunder:
-Hjemmeside.
-Ny leder.
-Nye ansatte.
-Linieprofiler?
Måske nedsætte et udvalg?
Udsættes til næste møde

Pedro
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13. Mødekalender

Næste møde bliver d.30.6 kl
18.30 – 21.00 og d.10.8 kl 18.30
– 21.00
Pedro
Rettelser og vedtagelse??
Bilag 1

14. Eventuelt
Alle
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