Mødeindkaldelse
Emne: Ordinært bestyrelsesmøde
Formål med mødet:
Anvendelse af mødets resultat: Referat er tilføjet med kursiv
Data om mødet

Mødedeltagere:

Dato: 20/8-2015

Pedro, Lotte, Lone, Jonathan, Peter, Tania, Jeanne, Benny

Tid: 19-21
Sted: Kassebølle
Forbered:
Medbring:

Dagsorden:

Uddybning:

Ansvar:

1. Godkendelse af referat
og justering af
dagsorden.

Referatet fra forrige gang og fra sidst underskrives og dagsorden justeres.
Mangler et par underskrifter, opdateres på næste møde

Pedro

2.

Benny, Jeanne og lærer og elevrepræsentanters punkt.

Benny, Jeanne og
Anders

Nyt fra skolen

Varighed:

Benny: Vi er kommet godt i gang. Lærerne er glade 
En udmeldelse i 7. klasse og en indmeldelse i 8. klasse.
2 store valgfag i overbygningen (35 elever), ønsker om computer til klasserne til brug
af smartboard. SFO ønsker budget, der skal undersøges muligheder for komfur og
opvaskermaskine.
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Der har været uanmeldt besøg af Arbejdstilsynet, nyt møde med AT, den 17.
september. Anne-Dorthe er ny medarbejder repræsentant i bestyrelsen.
3. Støtteforening

Under dette punkt orientere støtteforening bestyrelsen om deres arbejde og vi giver
tilsvarende vores ideer og tanker videre til dem.
Udgået, de var her for 14 dage siden.

Person fra
støtteforening

4. Økonomi og skyldner

Status på skolens økonomiske situation og saldobalance?
Lukket punkt

Lone og Kira

5. Forretningsorden

Med udgangspunkt i den eksisterende forretningsorden og med Peter Mondrups
indlæg in mente fastlægger vi en skabelon for kommende forretningsorden til
vedtagelse på næste møde igen.
Benny og Pedro laver et udkast i fællesskab.

Alle

6. Vedtægter

Status på vedtægter.
Lotte tager originalen med underskrifter med hjem til Torben, derefter bliver den
scannet og lagt på hjemmesiden. Originalen sættes i bestyrelses mappen.

Peter

7. Nye ansatte

Vi har tidligere talt om hvorledes vi på kvalificeret måde kunne følge op på vores ny
ansættelser. Både i forhold til trivsel og afstemning af forventninger til nye ansatte. Vi
skal finde en passende form for dette arbejde?
Pedro og Peter laver et oplæg og sender et oplæg ud til bestyrelsen og ledergruppen.

Peter

8. Udvalg

Nedenstående udvalg er fra tidligere. Hvilke udvalg er relevante og hvilke personudskiftninger skal der ske!

Bitten

Udvalg er ikke en del bestyrelses arbejdet, en del hører under skolens drift.
For eftertiden bliver vi orienteret under nyt fra skolen.
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Skolens drift:
Rengøringsgruppe (Gwendolyn)
PR & hjemmeside (Bitten, Jeanne, Benny)
Musikskolen (Kira og Bitten)
Legepladsgruppen (Birgit , Tania)
Bygninger – herunder undergrupper (Peter, Jan, Flemming)

9. PR

10. Rengøring

Nyt fra udvalg – Status på film, kulturnatten mm.
Der er et stort tiltag i forbindelse med ”Open by night” med billeder og evt. noget kor

Status på rengøring
Det klare skolen selv i det daglige 

Bitten, Jeanne,
Benny
Benny

Alle
11. Eventuelt

Nyt fra skolen og bestyrelsen er på hjemmesiden
Klasselæren sender et ugentligt ”klassebrev” ud til de respektive klasser.

Underskrifter:
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