Mødeindkaldelse til d. 27.03.2019 kl.19.30
Skolebestyrelse Sydvestmors Friskole
Konstituerende bestyrelsesmøde
Dato:

27.03.19

Deltagere:

Manuela, Simon, bestyrelse, medarbejderrepræsentanter

Afbud:

Godkendes
Beslutning
Drøftelse
Orientering
aftale

Referat:

Dagsorden godkendes med Alle
mindre omrokering af punkter.
Bestyrelsen konstituerer sig på
følgende måde:
Eva – formand
Trine – næstformand
Andreas – Kassér
Didde – sekretær
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Olle Balle
Lene Markussen
Jens Iversen
Referat godkendt og
Alle
underskrevet.

1.

Dagsorden godkendes.

Godkendes

2.

Referat fra sidste møde godkendes
og underskrives.

Godkendes

3.

Økonomi.

Orientering

4.

Nyt fra skolelederen.

Orientering

Andreas og Manuela mødes til
dialog omkring det bedste
system til løbende, at holde øje
med økonomien.
Der har været afholdt
overleveringssamtaler med de
nye spirer med stor succes. Det
drøftes dog, om det næste år
ville være en ide at deltage på
det sidste forældremøde eller
lignende, så forældrene ikke

Ansvarlige:

Manuela/Andreas

Manuela

behøver udelukkende at møde til
så kort et møde.
1 barn er stoppet på skolen.
Der er indført morgenmøde i
personalegruppen hver morgen.
Det er en dejlig måde at starte
dagen på.
Sarah er startet igen efter endt
barsel.
Skolen har modtaget tilbud fra
SIGA design ang. Lydisolerende
plader. Det vil blive undersøgt
nærmere og derudover tages
kontakt til dem, som skal
involveres i beslutningen.
Andreas, Manuela og Ole tager
sig af dette.

5.

Nyt fra medarbejder
repræsentanten.

Orientering

Cromebooks bliver udleveret
snarest.
Pernille:
Ebba/Louise
Der har været afslutning med 3.
klasserne i SFO’en. Turen gik til
Thisted hvor der blev bowlet. Det
var en god aften.
Der er indkøbt nogle kreative
ting.
Der er gjort klar til spirerne, som
starter i VIFFEN’s lokaler 1. april.
Ebba:
Der er ønske om mikroovn(e) til
køkkenet, så børnene kan få
varmet deres medbragte mad.
Evt også en elkedel.
Der ytres ønske om, at referatet
fra bestyrelsesmødet kommer
hurtigere ud efter afholdt møde.
Det besluttes at det sendes rundt
til medlemmerne af bestyrelsen
til godkendelse og underskrives
ved næste møde.

6.

Nyt fra formanden.

Orientering

7.

Fordeling af opgaver

8.

Cykelsponsorløb

Planlægning

9.

Personale

Drøftelse/
beslutning

10. Evt.

Der er tavshedspligt for
medlemmer af bestyrelsen.

Eva

APV – Eva undersøger hvornår
den sidste er lavet og om der skal
en ny til.
Økonomi – Andreas. Jens hjælper Alle
til.
Lene – Betaling.
Trine – Deltager på lærermødet
en gang imellem.
Cykelsponsorløb er, traditionen
Alle
tro, d. 27.6.19 i forbindelse med
9. klasses translokation.
Trine sørger for Kegler.
Lene kontakter politi og
hjemmeværn.
Anja har sedlen med opgaver til
de forskellige forældreråd.
Det drøftes om Helena kan
involveres ift forplejning. Eva
taler med Helen omkring dette.
Kontakt til Købmand – Jens.
Ole sørger for at finde
medhjælpere/vagter til ruten
rundt.
Lene er tovholder for
ovenstående.
Drøftes under punkt 11.
Bestyrelse/
ledelse
Jesperhusløb. Simon og Rikke er
tovholdere. Der vil komme mere
info snarest.
Manuela: Der er vedtaget ny
ferielov. Manuela og TR har
været til møde omkring dette.
Der kommer varsling om
ændring af sommerferien. 5 uger
-> 4 uger.
6. ferieuge aftales.
Lene:
Brochurer skal revideres og evt
med i de velkomstpakker der

Alle

uddeles af “de 7 sogne”.
11. Lukket punkt.

Underskrift:
Eva Vinther, Formand: _________________________________________
Trine Markussen, Næstformand:________________________________________
Andreas Markussen, Kassér: _________________________________________
Didde Ladefoged, Sekretær: ______________________________________
Ole Balle: ________________________________________________
Lene Markussen: _____________________________________________
Jens Iversen: ________________________________________________

Manuela/Eva

