Mødeindkaldelse
Emne: Ordinært bestyrelsesmøde
Formål med mødet: At blive klogere og glædes over Kassebølle udfordringer sammen.
Anvendelse af mødets resultat:
Data om mødet
Dato: 14/9-2015

Mødedeltagere:
Lotte, Benny, Jette, Jonathan, Peter J, Kira, Jeanne, Anne-Dorthe,
Bitten og Pedro

Tid: 18.30-21
Sted: Kassebølle

Dagsorden:
1. Godkendelse af
referat og justering af
dagsorden.

Uddybning:
Referatet fra forrige gang og fra sidst underskrives og dagsorden
justeres.
• Kan referatet komme ud umiddelbart efter mødet?

Ansvar:

Pedro

Vi vil prøve at sende referater ud umiddelbart efter mødet

2.

Nyt fra skolen

Benny, Jeanne og lærer og elevrepræsentanters punkt.
-Temadag
-Valghold i overbygningen
-Kor
Nye tiltag?
Der har været temadag med Landart – vi blev meget blandet på
hele skolen og der var en rigtig "Kassebølleånden". Det var
fællesskabet, der var i fokus.
Gode billeder og super PR.
Der er valgfag med idræt, formgivning, medie, udeliv og musik.
Der er bl.a. lavet billeder til Rudkøbing kulturnat.

Benny, AnneDorthe og
Anders

Varighed:

Eleverne er glade for det.
Det kunne have været en god ide, at have forældrene med ind over
dette valg og måske mere info om de forskellige valgs indhold.God
ide til næste gang.
Vi kører noget undervisning og det kører godt. Jf. Benny.
Vi har fået indmeldt 2 elever siden sidst. Der er 3 elever på besøg
(3, 5 og 6. kl) fra Nordskolen. Evt. En elev mere i 7.klasse.
Der er blevet valgt en AMR. Det er blevet Steen Møller og han er
tilmeldt kursus. TR er på lærermødet i morgen.
Kor: Der bliver ændret noget ved strukturen, da det er uheldigt
med kor i pausen.
Arbejdstilsynet kommer planmæssigt på besøg på torsdag.
Der arbejdes med APV´en - fortløbende.
3. Støtteforening

Under dette punkt orientere støtteforening bestyrelsen om deres
arbejde og vi giver tilsvarende vores ideer og tanker videre til dem.

Person fra
støtteforening

Jette kommer som repræsentant fra støtteforeningen:
Forslag: vi vil gerne have, at alle nye forældre får medlemskab af
støtteforeningen, da det betyder meget, hvor mange medlemmer
der er.
Støtteforeningen er i gang med at søge fonde og de ønsker at få en
prioriteret liste over ønsker fra skolens side.

4. Økonomi og
skyldnere

Status på skolens økonomiske situation og saldobalance?
Hovedbudgettet og likviditeten er ved at blive updateret.

Lone og Kira

5. Naturbørnehave

Der ønskes at lave en børnehave i samarbejde med Kassebølle
Friskoles SFO.
Skolen har været en turbulent periode igennem og vi har nu fået
stabilitet i skole og SFO. Dette, ønsker vi, at fokusere på nu. Vi
mener også børnetallet på øen er for lavt, til at danne et grundlag

Pedro

for at begynde en ny børnehave.
6. Forretningsorden

Gennemgang og eventuelle rettelser til forretningsorden (Bilag 1.)
Vi har set forslaget igennem og beslutter endelig ny
forretningsorden på næste møde.

Benny og Pedro

7. Arbejdslørdag

Evaluering af arbejdslørdag d. 12/9-15
Der var ca. 20 voksne og 10 børn. Vi nåede rigtig meget selv om
der var få. Der er en gruppe forældre, der mødes igen søndag for
at fortsætte vindues maleriet.
Jan fortsætter med at ordne mange småting, dette går over Benny.
Peter Jølck organiserede dagen.
Vi skal have en tovholder på til hver arbejdslørdage.
Det er fortsat Gwendolyn, der har overblikket over registreringen af
alle forældre og time-regnskabet, hvem har været, hvor mange
timer.

Peter

Vi tager pedel og rengøringssituation på til næste møde.
8. Ønsker fra personale

Personalet efterspørger arbejds-pc´er og Benny mangler et
hæve/sænke bord?
Kom endelig med meget konkrete forslag, med budget, til ønsker
og tænk i kreative løsninger.

Benny

9. Nye ansatte

Ide til evaluering og opfølgning, ift. ansættelse af ny leder.
-Evalueringsdato og hvem deltager.
Dette skal ske inden 1. november.
Pedro, Peter og evt. Lone. De finder en dato.

Peter og Pedro

10. Stormøde

Der er Stormøde d. 6. oktober, der skal laves en plan. (Udvalg)
Mødet rykkes til 3. november 2015.
Anne-Dorthe informerer hele personalet.
Det er bestyrelsen, der planlægger. Udvalget: Pedro og evt. AnnCharlott, + en mere.
Har personalet ønsker til dette møde, indleveres dette til udvalget.

Pedro

Punkter til stormøde.

Prioriteret rækkefølge over ønsker, som støtteforeningen skal søge
fondspenge til.
11. PR

Status fra PR-Hjernerne.
-Kulturnat
-Landart artikel?
-PR-Kalender

Bitten, Jeanne,
Benny

Biografreklamen er klar til at blive vist i Bio-Langeland. Denne vil
blive vist på skolen til morgensamling.
Det er en god ide, at sende billeder og tekst til Øboen fx Landart.
Peter Marxen er rigtig god til at tage billeder og updatere på
facebook.
Kira arbejder på noget PR og musikskolen.
Der er morgensang i kirken og der vil Benny invitere børnehaven
med.

12. Eventuelt

Nyt fra SFO`en, under det faste punkt nyt fra skolen.
SFO`en er synlig på hjemmesiden.
Elevråd, det er godt at komme i gang med det.
Kort evaluering af årets første fællesspisning og forældremøde

Punkter til næste møde:
Forretningesorden, pedel og rengøringsituationen,

Alle

