Mødeindkaldelse
Skolebestyrelse SVMF.
Date

4. april 2016 kl. 20

Deltagere

Jan, Søren, Chrestina, Mona, Karina, Andreas, Ebba, Mette, Tina, Lene

Afbud

Simon

Agenda
1.

Velkomst og opstart.

2.

Dagsorden godkendes.
OK

3.

Referat fra sidste møde godkendes og underskrives
OK

4.

Økonomi
Regskabet for 2015 er meget positivt i forhold til budgettet.
Regnskabet gennemgåes på generalforsamlingen.
Foreningen i Karby Cuber skal i nær fremtid udarbejde en lejeaftale med SVMF omkring driften af tidligerer
Karby Friskole.

5.

Nyt fra skoleleder
Vi sagde farvel til Minna, som er startet på naturfriskolen på Nordmors.
Sara er tilbage efter endt barsel og der var stort jubel med flag og rød løber.
Fremover holder Karina månedlige møder med Jesper.
Lejrtur
I år går turen op til Lars (tidligere leder på SVMF) på Nørreådal friskole. Mellemtrinnet cykler op til Lars (170
km…) med start mandag morgen. De tager en overnatning på Klim friskole, ca. midtvejs, og fortsætter til
Nørreådal tirsdag.
Indskolingen samt de elever fra mellemtrinnet der ikke cykler, tager en bus derop tirsdag, derefter kører vi
ALLE sammen i bus hjem torsdag.
Der holdes lejrtursmøde i starten af maj.
Stafet for livet arrangeres sammen med Redsted Købmand.
Installation af strålvarme i hallen starter mandag i næstkommende uge. Hallen er lukket fra mandag og ca. 1,5
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6.

Nyt fra medarbejder repræsentant
Fremover holder skolen et møde med nye forældre omkring brugen af Showbie, således vi kan minmerer de
problemer, som eventuel kommer henad vejen.
Medarbejderne på skolen har fået tilladelse til at udsmykke klasselokalerne.

7.

Nyt fra formanden
Til åbent hus arrangementet havde vi besøg af et forældrepar til to piger (2. og 5. kl.) De fik den helt store
rundvisning. Vi håber selvfølgelig de vender positivt tilbage.
Vi har hos, Thisted forsikring – Lokalsikringsprisen, søgt om midler til udendørs legeaktiviteter.

8.

Generalforsamling
Mona Mølgaard, Mette Noppenau, Jan Majgaard og Chrestina Staursbøl er på valg til generalforsamlingen
den 28. april.
Jan indrykker annonce.
Karina indkalder Connie Mark (tilsynsførende)

9.

Øvrigt.
Nyt fra samarbejdsudvalg
De syv sogne er interesseret i at anvende billeder af skolens elver på deres hjemmeside. Skolen har kun
rettigheder til at lægge billeder af børnene på egen hjemmeside. Derfor har vi afvist deres forespørgsel.
Til opbevaring må skolen gerne bruge kælderen i stedet for depotet.

Arbejdsdag
Lørdag den 6. august – Klargøring til skolestart
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Opfølgning

Underskrift

_________________________________
Jan Majgaard, Formand

_______________________________________
Mette Noppenau, Næstformand

_________________________________
Lene Markussen, Sekretær

_______________________________________
Mona Mølgaard

_________________________________
Chrestina Stauersbøl, kasser

_______________________________________
Tina Noppenau

__________________________________
Søren Serup
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