Dagsorden og referat d. 27.05.19
Skolebestyrelse Sydvestmors Friskole
Dato: 27.05.2019
Deltagere:

Bestyrelse, Manuela, Ebba og Louise

Afbud:

Godkendes
Beslutning
Drøftelse
Orientering
aftale

Referat:

Ansvarlige:

1.

Dagsorden godkendes.

Godkendes

Dagsorden godkendt

Alle

2.

Referat fra sidste møde godkendes
og underskrives.

Godkendes

Referat godkendt

Alle

3.

Økonomi.

Orientering

Budgettet skal periodiseres, så vi
løbende kan holde styr på det.
Budgettet holder.

Andreas

4.

Nyt fra skolelederen.

Orientering

Der er afholdt
ansættelsessamtaler. Der har
været mange kompetente
ansøgere. 2 ½ Stilling er besat.
Det bliver meldt ud i uge 23. De
nyansatte har opstart i august.

Manuela

Overgang fra børnehave til skole.
Manuela, Eva og Trine holder
møde med børnehaven 24.6.19,
så samarbejdet omkring de
næste spirer bliver arrangeret på
bedste vis.
SKF har holdt møde ang.
Indretning. Dette effektueres i
løbet af sommerferien, så det er
klart til det nye skoleår.

5.

Nyt fra medarbejder
repræsentanterne.

Orientering

ABB system – brandsystem,
bliver ligeledes installeret i
sommerferien.
Pernille SFO:
Det sker nogle gange, at der ikke
er tilstrækkeligt ryddet op/gjort
rent i kantinen efter det har
været lejet ud.
Manuela taler med Rasmus for at
finde en løsning.

Louise og Ebba

Parkering: Det er et stort ønske
at der IKKE parkeres udenfor
skolens indgang. Dette for
børnenes sikkerhed, når de leger
udenfor. Manuela går i dialog
med kraftvarmeværket.
Ebba:
Indskolingen har haft en god
lejrtur.
Der er afholdt skole-hjem
samtaler.
Dagsorden til bestyrelsesmøde
sendes også til Ebba og SFO-mail.
Der skal afholdes infomøde ifm
7. Klasses bornholmerur. Ebba og
Pernille tager med.

6.

Nyt fra formanden.

Orientering

-

Eva

7.

Profitgruppen

Drøftelse

Alle

8.

Cykelsponsorløb

9.

Gaveregler

Drøftelse

10. Arbejdsdag

Drøftelse

Vi har valgt at takke nej til
tilbuddet fra profitgruppen.
Afholdes d. 27.6.19.
Der uddeles opgaver intern i
bestyrelsen og der kommer en
invitation ud til alle.
Det er besluttet at bestyrelsen
ikke giver gaver, men er med i
det som skolen giver til.
Der laves plan for Arbejdsdag,
samt en plan som man kan skrive
sig på, ved skolens indgang.
Der skal males, gøres rent i SFO,
samt laves skur og cykelskur.

Lene

Ole

Ole

11. Evt.
12. Lukket punkt

-

13.

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

