Referat
Skolebestyrelse Sydvestmors Friskole
Dato:

27. oktober 2016 kl. 19

Deltagere:

Ebba, Simon, Andreas + bestyrelse

Afbud:

Godkendes
Beslutning
Drøftelse
Orientering
aftale

Referat:

Ansvarlige:

1.

Dagsorden godkendes.

Godkendt

2.

Referat fra sidste møde godkendes
og underskrives.

Godkendt

3.

Økonomi.

Orientering

Intet nyt.

Simon

4.

Nyt fra skolelederen.

Orientering

Simon har deltaget i et
samarbejdsmøde med lokale
foreninger: Viffen har et ønske
om en storskærm. Afhængig af
pris og anvendelse er SVMF
interesseret. Langs indkørslen til
skolen skal der sættes skilte op
med fartbegrænsning. SVMF vil
gerne være behjælpelig.

Simon

3. november er der Åbent hus.
Der kommer info i fredagsbrevet.
Skoledagen fortsætter efter alm.
Skoledag. Vi starter kl. 14.30 med
morgentime/eftermiddagstime
og kører 3 lektioner frem. Der er
kaffe og kage. Håndboldlinjen
bliver præsenteret. Simon
formidler at elevrådet viser
forældre og evt. nye
forældre/elever rundt.

Markedsføring. Prioriterer
Limfjord Update og
billeder/opslag på Facebook.
Mobiltelefon: Ordningen med
ingen brug af mobiltelefon i
skoletiden fungerer rigtig godt
set i forhold til opstarten.
Proceduren fortætter.
Elevrådet: Lærerne drøfter om
der er andre i lærergruppen (pt.
Simon), som er interesseret i at
være til stede ved
elevrådsmøderne.
Karina starter i morgen den 28.
okt. mandag onsdag og fredag i
én time pr dag i dansk i 1. klasse.
Stille og roligt op i tid.

5.

Nyt fra medarbejder
repræsentanten.

Orientering

6.

Nyt fra formanden.

Orientering

12. Brochure

11. IT hjælp / Ipads

12. Evt.(Punkter til næste
bestyrelsesmøde)

Beslutning

Thilde er fast lærervikar fra Skive
seminarie.
Intet nyt.

Jan deltager i et møde med SKF
mht. varme på skolen.
Mandag den 5. december er der
koncert på skolen kl 19.30. Koret
og hjemmeværnsorkesteret
deltager.
Simon involverer lærerne mht.
input og laver et oplæg til næste
best.møde.
Der er klager over at elevnettet
kører langsomt. Simon følger op.
Simon undersøger antal af Ipads,
som skolen ikke anvender pt.
Anja indhenter tilbud mht.
løsning af opdateringer og
reparation I-pads.
Der er kommet forespørgsel på
førstehjælp i forhold til kørekort

Ebba

Jan

Anja/Jan

til knallert. Et emne, som er
relevant for forældrerådet i de
pågældende klasser.
Underskrift:
Jan Majgaard, Formand: ______________________________________
Tina Noppenau, Næstformand: _________________________________
Søren Seerup, Kassér: _________________________________________
Lene Markussen: _____________________________________________
Sally Balle: __________________________________________________
Trine Markussen: _____________________________________________
Birgit Nielsen: ________________________________________________

