Mødeindkaldelse
Emne: Besøg fra friskoleforening (kursus) og Ordinært bestyrelsesmøde
Formål med mødet:
Anvendelse af mødets resultat:
Data om mødet

Mødedeltagere:

Dato: 10/8-2015

Bitten, Lone, Tania, Peter, Ac, Benny, Anders, Jeanne, Jette som repræsentant
fra støtteforeningen. Lotte

Tid: 17.00-18.45 og 19-21
Sted: Kassebølle
Forbered:
Medbring:

Dagsorden:
Første del fra 1718.45 styres af Peter
Mondrup

Uddybning:

Ansvar:

Peter laver et oplæg om de overordnede rammer, love der gælder for arbejdet
i bestyrelser for friskoler og udpeger de faldgrupper der kan opstå i denne
sammenhæng.
Peter lavede et oplæg omkring bestyrelses arbejde.

Peter

Referatet fra sidst underskrives og dagsorden justeres eventuelt.

Pedro

Varighed:

Dagsorden fra kl. 19.00
1. Godkendelse af
referat og justering af
dagsorden.

Pedro har referatet og derfor ikke skrevet under
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2. Nyt fra skolen

Benny, Jeanne og lærer og elevrepræsentanters punkt.
Lærerne har holdt møde og er godt på vej til skole året.
Første skoledag er planlagt, og fra torsdag kører det efter skemaet.
Tema dagene bliver lagt frem så alle kan se dem, og den første er d.31.
august.

Benny

3. Støtteforening

Under dette punkt orientere støtteforening bestyrelsen om deres arbejde og vi
giver tilsvarende vores ideer og tanker videre til dem.
Jette fortæller om støtteforeningens arbejde. De arbejder bla på at få de sidste
penge til biograf reklamen skrabet sammen.
Benny tilbyder at få Støtteforeningen s arbejde med på skolens hjemmeside,
hvis de kommer med det til ham.

Alle

4. Økonomi og skyldnere

Status på skolens økonomiske situation og saldobalance?
Lone og Kira har gennemgået budgettet. Der er sat ekstra penge af til skole
opstart til indkøb af nye materialer.
Der er 90 elever pt.

Lone og
Kira

5. Fælles arrangement
for bestyrelse og
ansatte.

Da der jo er mange nye folk på sættet, kunne det måske være en ide med et
socialt indspark fra bestyrelsens side i forhold til de ansatte?
-Grill
-Fagligt indhold?
-Festlige hatte?
Vi starter skole året 16/17 med en ”boot camp” for bestyrelsen og
medarbejder som Benny arrangerer.

Bitten og
Pedro
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6. Forretningsorden

Vi skulle gerne i gang med, at lande en form der ender med, at vi kan ved
tage en forretningsorden for bestyrelsens arbejde.
Vi tager det på næste møde som er d. 20.8.15 og afventer slide fra Peter fra
Friskole foreningen fra hans oplæg til mødet i dag

Alle

7. Vedtægter

Status over mysteriet om de usynlige vedtægter.
Peter arbejder på det.

8. PR

Hvilke tiltag, om nogen, skal tages i nærmeste fremtid?
-Ny leder
-Nye ansatte
-Hjemmeside (kalender??)
Der foreslås et udvalg, Bitten, Benny og Jeanne melder sig foreløbing. Det
forelægges det øvrige personale om de har interesse i at være med.
Biograf reklamen er lige på trapperne og der er ca 1 min klip der kan bruges
på hjemmesiden og evt Fb.
Skolen skal deltage i Kulturnatten d. 11.9.15 og dermed reklamere for
Kassebølle.

Alle

9. Rengøring

Opfølgning på beslutning om undersøgelse af økonomi i forhold til rengøring.
Dette tages op igen, da økonomien skal gennemgås først.
Første gang hovedrengøring gik over al forventning, og der blev nået mere
end forventet på trods af et ikke prangende fremmøde.
Den daglige rengøring kører som tidligere aftalt, og evalueres til foråret.
Lærerne i hver klasse, skal formidle dette videre til forældre.

Lone og
Kira??

Peter

Alle
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10. Evaluering af
skoleårets afslutning

11. Eventuelt

Alle
Kort runde om indtryk og ideer til forbedringer.
Næste års teater periode bliver lavet på en anden måde, da alle elever skal
være med.
Store ros til alle for at få arrangementet stablet på benene og for at få
fællesskabet til at blomstre.
Der skal findes på noget til alle elever at lave, så alle har en opgave/rolle at
spille.
Sidste skoledag skal have andre rammer fremover.

Bitten spørger ind til morgensamlingerne fremover. Benny står som tovholder
for det og håber på lærer, elever, forældre osv gerne byder ind med noget.
Lone ville gerne at bestyrelsen byder velkommen til de nye medarbejdere på
skolen. Evt på onsdag til morgensang. Lone kontakter Pedro og spørger om
han vil det.

Side 4 af 4

