Referat fra d. 19.02.2018, kl. 19.30
Skolebestyrelse Sydvestmors Friskole
Dato: 19.02.2018, kl.
19.30
Deltagere:

Karina, Simon, Ebba. Louise, Andreas + bestyrelse

Afbud: Andreas.

Godkendes
Beslutning
Drøftelse
Orientering
aftale

Referat:

Ansvarlige:

1.

Dagsorden godkendes.

Godkendes

Alle

2.

Referat fra sidste møde godkendes
og underskrives.

Godkendes

Referat fra 23.11. og 23.01
underskrives.

Alle

3.

Økonomi.

Orientering

Økonomi gennemgås
Fint resultat for året.

Karina/Lene

Reguleret budget gennemgået.
Regnskab fremlægges og
gennemgås ved kommende
generalforsamling d. 15.03.18.

4.

Nyt fra skolelederen.

Orientering

Vedr. personale er der en barsel
fra maj og en fra juli.
Der skal ansættes vikarer i de 2
stillinger.
I samarbejde mellem SFO og
børnehaven lavet aftale om
tidlige SFO, Spirerne, således at
der er dækning begge steder,
begrundet i det store antal børn
der komme vil det blive

Karina

nødvendigt at ansætte ekstra
hjælp til om eftermiddagen.
En personale i SFO stopper til
sommer – der skal ansættes i
denne stilling.
Drøftelse af fremtidige proces for
overlevering af børn fra
børnehaven.
MUS-samtaler forventes afsluttet
inden senest uge 11.

5.

Nyt fra medarbejder
repræsentanten.

Orientering

Louise og Ebba deltager i mødet.

Ebba/Louise

Super god projektuge fine
projekter og gode fremlæggelser,
og gik fint i uge 6.
SFO. Hyggelig og sjov
festelavnsfest.
Planlægger biograftur
Planlægger bowling med 3.
årgang som afslutning.
Ansøgt om midler fra Karby
børnedyreskue.
25 nye cykelhjelme fra
trygfonden.
SFO kunne godt bruge flere
cykler, og andet
udendørslegetøj.

6.

Nyt fra formanden.

Orientering

Kommende bestyrelsesmøde i
Pagter Sørensens fond. Uddeling
af Fond i år sker til
skoleafslutning på Vejerslev.

Jan

7.

Gennemgang af APV, overført fra
sidste møde

gennemgang

Der er netop komme ny APV.
Punktet udsættes til næste
ordinære bestyrelsesmøde.

Karina

8.

Folkeaktier – beslutning om tilbud
til nye familier eller ej.

Beslutning

Det besluttes at der ikke tilbydes
folkeaktier til nye familier.
Det fremgår af nyhedsbrev at der
altid er mulighed for at give en
gave, melde sig ind i
støttekredsen o.a.

Dorit/Alle

9.

Antal bestyrelsesmedlemmer
fremover

Beslutning

Det besluttes at bestyrelsen
fortsat skal bestå af 7
bestyrelsesmedlemmer og
ledelse.

Birgit/Alle

10. Planlægning af generalforsamling d.
15.03.2018. kl. 19.30.

Planlægning/ Fra sidste møde er følgende på
beslutning
plads:
Jan og Karina laver indkaldelse.
Henning Jespersen har sagt ja til at være
ordstyrer.
Karina og Simon undersøger en ny
tilsynsførende
Anne Lise Nielsen stiller op som
tilsynsførende – har erfaring fra Friskole
tidligere.
Simon sørger for at reservere lokaler ved
Jesper - OK - Den gamle kantine er booket.
Punkter på dagsordenen tjekkes op til næste
bestyrelsesmøde. OK - Dagsorden er
gennemgået og godkendt.
Bestyrelsen og de ansatte mødes kl. 18.00 til
pålægskagemand samt øl/vand (Karina sørger
for dette). OK
Bestyrelsesmødet starter kl.19.30
Karina spørger Eva om hun vil bage en kage –
OK
Planlægning af generalforsamling er dermed
på plads.

11. Evt.
Kort drøftelse af regler vedr. skolefir
for konfirmander, til blå mandag og
tur med præst.
Påmindelsen om Folkekirkens
familiestøtte – foredrag.

Alle

Orientering om at der kommer
Skohylde kommer i forgangen. Kan
afhjælpe de beskidte sko i skabene
og forhåbentlig lette rengøring lidt.
De nylig ophængte Billeder i
forhallen af personale – god ide.
Drøftelse af mangel på plads på
lærerværelset.
Forslag til muligheder bør overvejes
og senere drøftes med SKF.

Underskrift:
Jan Majgaard, Formand: _________________________________________
Sally Balle, Næstformand:________________________________________
Lene Markussen, Kassér: _________________________________________
Dorit Christensen, Sekretær: ______________________________________
Tina Noppenau: ________________________________________________
Trine Markussen: _____________________________________________
Birgit Nielsen: ________________________________________________

