Referat fra d. 30.10.2018
Skolebestyrelse Sydvestmors Friskole
Dato: 30.10.2018
kl. 19.30
Deltagere:

Karina, Simon, Louise, Ebba, bestyrelse

Afbud:

Godkendes
Beslutning
Drøftelse
Orientering
aftale

Referat:

Ansvarlige:

1.

Dagsorden godkendes.

Godkendes

Godkendt

Alle

2.

Referat fra sidste møde godkendes
og underskrives.

Godkendes

Godkendt

Alle/Dorit

3.

Økonomi.

Orientering

Karina/Andreas

4.

Nyt fra skolelederen.

Orientering

Revideret budget gennemgået
Forventet underskud ca.
300.000, som primært skyldes
lønmæssige udfordringer bl.a. i
forb. Med 2 barsler
Efter ledelsens deltaget i kursus
omkring positiv forandring,
besluttes det at afholde
arbejdseftermiddag med ledelse
og skolebestyrelse, med henblik
på at gennemgå og opdatere
friskolens koncept. Efterfølgende
inddraget forældre i arbejdet.
Der er kommet 2 nye piger til 4.
årgang.
”piger på tværs” samarbejdet er
en stor succes.
Skole-hjem samtaler er i fuld
gang i alle årgange.

Simon/karina

Årets musical sættes snart i gang.
Denne er rykket så der er
musicalaften d. 22/11-2018 i
stedet for lige op mod jul.
Der er modtaget tilbud på I-pad
og android-tablets. Det besluttes
at indkøbe et par android-tablets
til afprøvning og at punktet
sættes på til næste møde til
beslutning vedr. indkøb heraf.
Der mangles ca. 80 stk. incl.
cover.
5.

Nyt fra medarbejder
repræsentanten.

Orientering

Der arbejdes fortsat på, om det
er muligt at få et nyt og større
personalerum, hvilket i høj grad
er ønskeligt.

Ebba/Louise

Fra SFO:
Kristina er stoppet, stillingen – 30
timers – opslås snarest
Der arbejdes ”helt vild” på at
gøre klar til markedsdag 
Enkelte børn har ”glemt” hvor de
må færdes på cykel i SFO-tiden –
dette er præciseret.
Der laves aftale med SKF om
opbevaring af vådt overtøj i de
kommende måneder.
6.

Nyt fra formanden.

Orientering

Intet nyt

Eva

7.

Betalingsvedtægt

Drøftelse/
beslutning

Forslag til betalingsvedtægt er
gennemgået og der træffes
beslutning om at denne træder i
kraft gældende fra 01.01.2019.

Alle/Dorit

8.

Ture ud af huset

Drøftelse.

Vedtægten fremsendes til
forældre snarest til orientering
Vedlagt som bilag 1.
mangel på tøj og madpakker:
Punktet er drøftet igen, der er
foretaget alle mulige tiltag for at
forældre husker passende tøj og
madpakker – dog uden at dette

Alle/Ebba

9.

Arbejdsdag

Beslutning

er på plads.
Opfordring til vedholdende at
gøre opmærksom på problemet.
Planlægning m.m.

Alle

Arb. Dag, klar d. 3.nov. Primært
male og rengøringsarbejde.
Der forventes mellem 90 og 100
deltagere børn og voksne, hvilket
er meget flot 
Indkøb af remedier og mad
planlægges.
10. Evt.
Underskrift:
Eva Vinther, Formand: _________________________________________
Trine Markussen, Næstformand:________________________________________
Andreas Markussen, Kassér: _________________________________________
Dorit Christensen, Sekretær: ______________________________________
Tina Noppenau: ________________________________________________
Lene Markussen: _____________________________________________
Jens Iversen: ________________________________________________

Alle

