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Referat til bestyrelsesmøde 22. september 2021

Indkaldte: Sanne, Anette, , , Susanne Rohr Konge,Sigrid Juul Pernille Vibe-Pedersen
Inge Andersen, Kathrine Rom. Tine og Mette deltager fra støtteforeningen til punkt nr 2.

Tid: kl 17-19.00

Sted: Online (link er tilsendt)

Referent: Kathrine Rom

Dagsorden:
1. Godkende referat: godkendes.

2. Nyt fra støtteforeningen:
Afholder næste møde d. 6/10-21.
Støtteforeningen vil gerne vide, hvad de kan hjælpe med at søge penge til.
Skolebestyrelsen vil gerne holde en større børnefest i forbindelse med cykelløbet,
hvor der er en hoppeborg m.m. Støtteforeningen vil gerne hjælpe med det, men de
vil meget gerne have en plan for det nu, så de har tid til at søge midler til det.
Helt konkret er det hjælp til:

- gaver til tombola
- sponsoreret slush-ice maskine
- hoppeborg.

Desuden skal forældrene til 4-5 klasse inddrages, da cykelløbet er uddelegeret til
dem. Bestyrelsen skal lave en “ønskeliste” hertil. Sigrid arbejder videre med det.
Skolen til også gerne have hjælp til at søge penge/fonde til pavilloner til fritteren, da
det er en stor økonomisk post. Der skal dog lægges vægt på, hvordan det kommer
hele byen til gavn. Støtteforeningen har fået tildelt en konsulent fra kommunen, som
måske kan hjælpe med det.
Støtteforeningen giver en tilbagemelding efter deres første møde.
Støtteforeningen fra taget kontakt til Mariendal, som kommer med et tilbud på en
luft-til-vand pumpe.
Dato for julekoncert kommer efter næste møde i støtteforeningen.
Sanne foreslår, at støtteforeningen skal stå for et arrangement i løbet af skoleåret, for
at gøre dem mere synlige.
Forældre til skolebørn skal evt automatisk meldes ind i støtteforeningen, når børnene
meldes ind i skolen.

3. Nyt fra Sanne:
Økonomi: der er lavet budget for 2022, vi kommer nok ud af 2022 med et plus på ca
100.000 kr. Vi får 250.000 kr fordelt over tre måneder som efterregulering med start
fra oktober 2021.
Uddannelse: Sanne er opstartet diplomuddannelse med fokus på
forandringsprocesser.
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Mission Mou: Der har været stormøde i Mou angående deres store naturprojekt. Vi
afventer yderligere realistiske tiltag, inden vi deltager i det.

4. Nyt fra Anette:
Der starter to nye børn i vuggestuen i oktober. De kommer på besøg på mandag.
Flisearealet omme bag vuggestuen skal laves inden det bliver frostvejr. Det er sat på
til arbejdsdagen. Der skal desuden laves et overdække til barnevogne.
I BH er der 7 børn, så der er mulighed for ture mm, da der kun skal en pædagog
med.
Der kan afholdes info aften om børnehuset på samme måde, som da vuggestuen
startede. Anette melder tilbage med videre plan. Vi skal huske markedsføringen i de
omkringliggende byer.
Vi kan lave en fast dag om måneden, hvor der er åbent hus, så forældre kan komme
forbi.
Det går ok med at morgenmaden er blevet ændret til havregryn.

5. Chromebooks:
Der kan blive videregivet data til Google fra elevernes Google-konto. Mange andre
skoler sidder med samme problem, så det er sendt videre til en jurist i
Friskoleforeningen. De kan måske hjælpe med den videre plan. Sanne og Sigrid
arbejder videre hermed.

Mange Chromebooks på skolen går i stykker. Skolen har ca 9, der virker. Man kan
overveje om elever fra 6. klasse selv, skal have en med. Det bringes op igen på et
senere møde.

6. Rengøring - nye forældre:
Vi drøfter, hvordan vi får nye forældre ind i “rengøringsrullet”, der kommer en løsning.
Inge ser på, om listen kan organiseres på en anden måde. Det kan evt blive en
opgave for støtteforeningen.

7. Nyt logo:
Der skal findes et logo som passer til både skolen og børnehuset. Der snakkes frem
og tilbage om mulige løsninger. Vi snakker om, at beholde det vi har og så tilføje:
friskole-børnehave-vuggestue. Det gamle kan stille og roligt udfases. Sanne arbejder
videre med det.

8. Arbejdsdag:
Skole og BH udarbejder en liste med opgaver, som sendes ud til forældrene i
morgen.
Bestyrelsen står for forplejningen.

9. Evt.
Sanne opfordre bestyrelsen til at tage på kursus. Skolen betaler, og der er tilmelding
via friskoleforeningen.
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