
Egense Friskole og Naturbørnehus 23. august 2021
Smedjen

DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE D. 23/8-21

TID: kl 18.30-21

STED: Smedjen

TILSTEDE: Sanne, Anette, Inge Andersen, Pernille Vibe, ,Susanne Rohr Konge
og Kathrine RomSigrid Juul

REFERENT: Kathrine Rom

DAGSORDEN:
1. Godkende referat: Godkendt.
2. Nyt fra Sanne:

- Økonomi: Der har været ekstraudgifter og et lavt elevtal i foråret,
derfor kommer vi ud af 2021 med et underskud på 500.000 kr, hvilket
er som forventet. Der er en egenkapital på 600.000 kr til årsskiftet.

- Der bliver diskuteret pavilloner til fritteren. Det tages op på næste
møde, hvor støtteforeningen er inviteret. De kan måske søge penge
hertil.

- Der starter en ny bogholder d. 1/9, der skal hjælpe Sanne med
udvalgte opgaver.

- Der bliver udbetalt efterregulering til december.
- Skolestart: det er gået godt, der er en god stemning.
- Sanne genoptager sin lederuddannelse. Første modul er i næste uge.

3. Nyt fra Anette
- Anette er opstartet et modul i diplomuddannelsen, som omhandler

udsatte og en tidlig indsats.
- Der bliver brugt lang tid på at lave morgenmad i bh - der besluttes, der

skæres ned på udvalget, så der kun tilbydes havregryn. På sigt skal
der laves en kostpolitik.

- fritter om eftermiddagen: der bliver brugt lang tid på at lave
eftermiddagsmad. Der diskuteres, om det kan sløjfes, og børnene selv
medbringer det.

- Der sættes ekstra personale ind i fritteren fra kl 12-14, da der er
mange børn her.

- Karina er startet - det bliver godt!
- Der er startet to nye børn i BH, de er rigtig søde.
- Der er 4 børn i vuggestuen, det kører rigtig godt.

4. Indmeldelse af nye elever - procedure
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- Vi har i udgangspunktet opstart til hver den første i måneden for at
give ro i klassen.

5. Slettepolitik i forhold til GDPR (vi har ikke notatpligt):
- Der er ikke noget lovgivning om slettepolitik af personfølsomme sager.

Der er enighed om, at al data om barnet slettes tre måneder efter at
barnet er stoppet på skolen. Det skal stå på indmeldelsesblanketten
og hjemmesiden.

6. Sorgplan
- Sanne har ikke haft tid til at se mere på det. Hun arbejder videre med

det ved lejlighed.
7. Mailchimp

- I det program, som nyhedsbrevet bliver lavet i, er  det begyndt at
koste penge at tilføje nye brugere. Det er et problem, at der ikke kan
tilføjes nye brugere uden betaling. Inge hjælper med at få flyttet nogle
brugere rundt, så det kommer til at passe.

8. Tilsynserklæring?
- Der er lavet tilsynserklæring, den ligger på hjemmesiden under

lovpligtig oplysning.
9. Evt.

- Der er FB-mødregrupper i Mou. Sigrid laver lidt reklame for
børnehuset. De inviteres til at komme ud i børnehuset og lege.
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