
Bestyrelsesmøde 10. december 2018  

Til stede: Gustav, Anders, Bitten, Rikke, Jeanne, Lone, Susanne, Lykka deltog i punkt økonomi. 

Fraværende: Trine og Kira, Birgit 

Referent: Susanne 

Siden sidst (kort orientering): 

Nyt fra Ledelsesteamet:  orientering om “optagelsesprocedure” ved henvendelse midt i skoleåret. 

Ledelsen er i gang med lederuddannelse. Projekt SØ er igang. Det internationale samarbejde 

betyder 3 udlandsrejser og 2 fremmedsprogede frivillige på skolen.  

Kassebølle Friskole har fået en del opmærksomhed på mails osv i forbindelse med eleverne strejke 

for klimaet.  

Nyt fra medarbejderne: Nyvalgt AMR har afholdt trivselsmøde og der arbejdes videre med 

lovpligtig  APV  

Nyt om børnehave - forberede generalforsamling:  

Der er afholdt møde med Lise der har erfaring med opstart af børnehaver, og vi har fået gode fif. 

Første punkt bliver vedtægstændring på generalforsamlingen d 19.12.18 

Gustav - byder velkommen på vegne af bestyrelsen d 19.12.18  - Rikke motiverer bestyrelsens 

forslag.  

Nyt fra udvalg. 

● Legepladsudvalget - Støtteforeningen har ansøgt en fond til legeplads. Der er udarbejdet 

en tidsplan - der ønskes en målfast tegning - 6 april , arbejdslørdagen skal medtænkes.  

● Køkkenudvalg - Der er drøftet ideer og der skal igangsættes ansøgninger til fonde. 

● Morgensangssalen - det er et gammelt rum, der kan ansøges fonde  (Kaj Munk ) om at 

tilbageføre det til oprindelig udseende. 

Økonomi:  

Orientering om økonomi - status. 

Godkendelse af Budget for 2019 - Budgettet forventes endelig godkendt til Januar. 

Medarbejdersituation - lønpolitik - TR har lavet et udspil til lønforhandling. 

PR: Alle børn der er inviteret d 18 dec en mulepose med info. 

 

 

 



Nedsæt udvalg omkring  

● Planlægning af Stormøde (15. januar 2019) Trine, Susanne og en personale 

● Planlægning af Formålsdebat (7. februar 2019)  Jeanne, Rikke og en personale 

● Planlægning af Generalforsamlingen (14. marts 2019) Gustav, Lone, Kira 

(obs frist for forslag samt tænke på evt. vedtægtsændringer) 

Indhold til nyhedsbrev fra bestyrelsen. Det er under udarbejdelse. 

Evt. Husk indkaldelse til næste ekstraordinære generalforsamlingen fx d 22.01 hvor der er 

fællespisning ( Trine indkalder via Jeanne.)  

 


