Referat d. 23.01.18 kl. 19.00
Skolebestyrelse Sydvestmors Friskole
Dato: 23.01.2018
kl. 19.00.
Deltagere:
Afbud:

Karina, Simon, Andreas + bestyrelse
Dorit og Andreas

Godkendes
Beslutning
Drøftelse
Orientering
aftale

Referat:

Ansvarlige:

1.

Dagsorden godkendes.

Godkendes

Godkendt

2.

Referat fra sidste møde godkendes
og underskrives.

Godkendes

Udsættes til næste møde da
referatet ikke var tilstede

3.

Økonomi.

4.

Nyt fra skolelederen.

Godkendelse Godkendelse af budget 2018
Karina/Lene
Buget 2018 fremlagt, ingen
ændringer siden det sidst blev
fremlagt. Forventet overskud
260.000.
Der bliver pr. mail sendt et
detaljeret buget ud til alle
bestyrelsesmedlemmer.
Bugettet godkendt af bestyrelsen
Orientering
Projekt uge næste uge.
Simon
Uge sex omhandlende bl.a.
sociale medier og deling af
"forbudte billeder" og den
kørende sag.
Sarah er gravid og går på barsel
midt i maj 2018.
Der er kommet et strukturudvalg
der arbejder med struktur på
teammøder og afdelingsmøder.
Vi er blevet udvalgt til "Pisa testskole".
Vi er blevet udvalgt til
"inkludering af børn" (kommende
2. og 3.kl)
Vi har mistet en elev i 7 kl. Som er
flyttet til Vædderbo-skole.
Bo skal på læsevejleder kursus
3x4 dage.

5.

Nyt fra medarbejder
repræsentanten.

Orientering

6.

Nyt fra formanden.

Orientering

7.

Folkeaktier
Tilbud om folkeaktier til nye
forældre og øvrige støttepersoner.

Drøftelse

orientering

7b

Status på opstart af tilbagebetaling
vedr. folkeaktier

8.

Sommer SFO

9.

Løbende orientering om ind- og
Beslutning
udskrivning af elever til Bestyrelsen

10. Antal af bestyrelsesmedlemmer
fremover

Beslutning

Drøftelse

11. Planlægning af generalforsamling d. godkendelse
15.03.2018

Der er ligeledes søgt penge hjem
til matematikvejleder kursus.
AMR spørger om vi har set APV?
Gennemgås på næste
bestyrelsesmøde.
Skituren har været fantastisk
både socialt og idrætsfagligt.
En rolig periode. Der arbejdes lidt
med folkeaktier og skolepenge.
Har haft et godt møde med BH.
Umiddelbart ikke stemning/ brug
for nye folkeaktier, men man må
altid gerne give en gave, sætte
penge ind på klassekassen eller
betale støttekredsen.
Tages op igen til næste møde
hvor der træffes en beslutning

Rikke

Jan

Overført fra
møde d.
23/11-17/DC
Dorit

Simon har sendt "takke-brev" ud
til folkeaktieindehavere.
Kontoret får nu kontonummere
ind så pengene kan begynde at
tilbagebetales.
Der er i alt ca. 100.000 kr. der skal
tilbagebetales.
Det kan ikke betale sig økonomisk SFO
at lave juli betalingsfri og lave
dagsbetaling. Derfor kører vi
videre som vi plejer.
Mail sendes ud til bestyrelsen
Alle
vedr. ind- og udmeldelse samt
væsentlige ændringer i
personalestablen.
Drøftet. Sættes på som beslutning Birgit
til næste møde.
Jan og Karina laver indkaldelse. Alle
Henning Jespersen har sagt ja til
at være ordstyrer.
Karina og Simon undersøger en ny
tilsynsførende.
Simon sørger for at reservere
lokaler ved Jesper.
Punkter på dagsordenen tjekkes
op til næste bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen og de ansatte mødes
kl. 18.00 til pålægskagemand

samt øl/vand (Karina sørger for
dette).
Bestyrelsesmødet starter kl.19.30
Karina spørger Eva om hun vil
bage en kage
12. Evt.

Næste bestyrelsesmøde: 19/2 kl.
19.30 (Dorit medbringer kage fra
fryseren)
Svømning for mellemtrin til
marts.
Snak om voksne ude i SFO.
Snak om forretningsgang.
Tilbud: Projekt Balast,
Folkekirkens familiestøtte og
ungdomsskolens "Boys on Track",
Politiet kan komme ud og snakke
med de unge om hvordan man
gebærder sig.

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

