Referat til d. 13.06.2017
Skolebestyrelse Sydvestmors Friskole
Dato:

13.06.2017

Deltagere:

Karina, Simon, Andreas + bestyrelse

Afbud:

Dorit, Trine

Godkendes
Beslutning
Drøftelse
Orientering
aftale

Referat:

1.

Dagsorden godkendes.

Godkendes

Godkendt

2.

Referat fra sidste møde godkendes
og underskrives.

Godkendes

Godkendt

3.

Økonomi.

Orientering

5.

Nyt fra skolelederen.

Orientering

Mange poster er betalt allerede.
6. mdr opgørelse kommer snart
- En elev fra 5.kl har valgt
at flytte skole
- En ny (tidligere) elev er
startet i 5. kl.
- En ny elev i spirerne
- God response fra
lejrturen fra alle
klassetrin
- Der gøres klar til
emneugen
- Der mangler pt. en en
medarbejderrepræsenta
nt - det drøftes om der
skal laves en
rotationsordning blandt
lærerne, således at alle
kommer til at deltage.

6.

Nyt fra medarbejder

Orientering

Ansvarlige:

Karina/Lene
Simon

repræsentanten.
7.

Nyt fra formanden.

Orientering

-

-

8.

Evaluering af cykelsponsorløb

drøftelse

-

-

-

-

-

9.

Souschef vs viceleder.
Er drøftet med friskoleforeningen
2 Skema. (Mener at vi plejer at
orientere jer om det færdige

drøftelse

Karby nr. 48 er solgt.
Dog viser det sig at dette
ikke umiddelbart gælder
for nr. 50 (som er den
tilhørende lærer bolig) Jan sørger derfor for at
indsamle manglende
underskrifter.
Der arbejdes på at finde
en løsning i forbindelse
med eftergivelse af
folkeaktierne.
Der blev kørt knap
22.000 kr. ind
Manglende deltagelse
fra de store elever
(måske kunne
konkurrence vedr. flest
runder, kr , udklædning
fordelt på hhv. årgang
eller gruppe kunne
trække de store elever
til).
Det fungerede fint med
en hverdagsaften, næste
år bliver tidspunktet
flyttet frem til kl. 16.45
fungerede godt med
mulighed for at købe
mad
fremadrettet kommer 8.
til at stå for salg af mad
denne dag.
Pengene kommer til at
gå til arrangementet 24
timer i naturen, som
ligge i starten af
september.

Souchef:
er en lærer der varetaget
opgaver på “kontoret”. Der må
ikke drøftes evt. personale

Jan

Birgit

Karina

skema.)

spørgsmål med souschefen, da
vedkommende mest af alt er
kollega med lærerne
Viceleder:
vil være skolelederens kollega og
alt kan drøftes. Er ansat på leder
vilkår med intervalløn. Fungerer
som vigtig sparringspartner,
således er der flere skuldre til at
bære.

10
.

SkemaOrientering om færdig skema

orientering

Bestyrelsen tager op til
afstemning om Simon fortsat
skal være Souschef eller om han
skal ansættes som viceleder.
- Næste års skole skema
er færdig og lærerne er
så småt begyndt at
forberede
undervisningen
- blokdage for
indskolingen og
mellemtrinnet vil
omhandle historie,
Religion, Billedkunst,
natur/teknik.
- 6. klasse kommer til at
stå for legepatruljen, da
de store elever har brug
for timerne til
Fag-relevant
undervisning.
- timerne flyttes lidt ifht i
år
- Morgenen inddeles i 3:
1. morgen samling
2. læsebånd
3. legepatrulje
- Valgfagne
Håndbarbejde, sløjd og
hjemkundskab til
“skal”fag (P-fag)
- mellemtrinnet får
svømning på kemaet

Karina

-

11
.

Evt.

-

Arbejdslørdag
4. kl. og Morgen SFO-tider, er der
lavet om på det, der tidligere er
bestemt?

-

-

-

det er pt. ikke længere
aktuelt med samlæsning
af flere klasser.
Girafferne fra
børnehaven er med til
morgensamling en gang i
mdr.
Når der er behov for
ekstra personaletimer i
SFO eller ved Spirerne
“købes” en pædagog i
børnehaven.
der er ikke ændret på
SFO-tiderne
der er muligt for alle
elever at købe morgen
SFO for 50 kr, hermed er
der mulighed for at få
morgenmad inden
skolestart.
27/7-17 kl. 16-21 bliver
en male-arbejdsdag
7/8-17 kl. 16-21 bliver en
arbejdsdag primært med
fokus på rengøring inden
skolestart

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

Alle
Trine

Trine Markussen: _____________________________________________
Birgit Nielsen: ________________________________________________

