Referat
Emne: Ordinært bestyrelsesmøde
Deltagere: Benny, Jeanne, Catrine, Carsten, Rikke, Lone, Susanne
Fraværende: Lotte, Bitten, Anders,
Referent: Susanne
Data om mødet
Dato: 23.01.17
Tid: kl.19.00 - 21.00
Sted: Kassebølle

Dagsorden:

Uddybning:

Ansvar:

Beslutning :

1. Godkendelse af
dagsorden og
underskrift af
referat fra
sidst.
2. Nyt fra skolen
og fritter

Ny elev Zelina på prøve i 0.kl
Ny elev Emil starter i 3 kl
Nu 108 elever.

Benny og
Jeanne

Jeanne
3. Støtteforeningen
4. Økonomi

5. Personale 2017

Intet nyt Budget 2017, godkendt.
Regnskab foreløbig resultat 2016, i
forholdet til budget 2016 estistimeret
overskud på 460.000 kr ( skyldes
delvist øget elevtal)

Lone/Ben
ny

Der forventes ingen ændringer. Men
der ønskes en principiel
snak/beslutning om fremtidig
ansættelsesudvalg. Vi vil lave en
procedure for kommende ansættelser,
Vi nedsætter et udvalg der laver et
forslag: Benny og Lone
Der gennemføres mus samtaler der
giver et overblik over kommende
fagfordeling, timetallet er uændret.

Alle

6. Generalforsamling
Obs: Forslag skal indgå senest d.01.02
Benny skriver et kort info om
kommende generalforsamling og
informerer om fristen for indkomne
forslag. Der henvises til formuleringen i
vedtægterne. Susanne/Benny

Alle
Jeanne

Alle
7. legestue
Formel beslutning af forslaget jvf bilag
1. forslaget er vedtaget
8. formålsdebatmøde

9. PR og fremtidige
elever

10 . Arbejdsweekend

Planlægning af mødet D 23.02
Kl ( ca 2 timer)
Hvilken form
Hvad skal der komme ud af mødet ?
Hvordan bliver der fulgt op ?
Vi laver en arbejdsgruppe der kommer
med et forslag, Carsten, Lotte ?, Bitten
? Jeanne. (Rikke standby)
Hvad er en grundvig koldsk skole og
hvem er vi midt i det.
Hvis vi siger fællesskabende i en
grundtvig koldsk skole, hvad ønsker vi
?
Teksten er nu rettet til og der skal
tages gode billeder. Benny, Jeanne og
Catrine mødes hurtigst muligt og
klapper af.

11. Referater

Der fastlægges dato for næste
arbejdsweekend samt planlægges,
hvilke aktiviteter, der kan få børnene
med + Simons redskab)

12. evt.
Referaterne er nu lagt ud og der bliver
fulgt op på at det også sker
fremadrettet

Kommende punkter til møde:
-

-

kan vi ansætte en pedel ?
Arbejdsweekend : hvordan gør vi ?
kan vi spørger forældre ved
kommende forældremøde om form
og indhold
Ligeledes få udfyldt “ Simon’s
redskab”.

kan vi lave arbejdsmøder vedr. større ting
forud for bestyrelsesmøderne, så det bliver
lettere at tage beslutninger til
bestyrelsesmøderne / sikre fremdrift i
bestyrelsens arbejde.

