FRISKOLE
Referat bestyrelsesmøde d. 27/1 kl 17:00
Til Stede
Ordinære medlemmer
Anne Kirstine Schultz(AS)
Maj-Britt Nikolajsen (MN)
Steen Møhring (SM)
Mads Gudberg Jensen(MJ)
Per Nyboe Jørgensen (PJ)
Suppleant
Bjarne Isager (BI)
Skole, børnehave og vuggestue ledelse
Andreas Hvid (AH)
Referent
Ordstyrer

Afbud

Forperson
Næstforperson
Kasserer
Medlem
Medlem
Sekretær
Konst. skoleleder

Bjarne Isager

Dagsorden
Emne
Godkendelse af Dagsorden
Godkendelse af referat fra sidste møde
Nyt fra forpersonen
Orientering fra skoleleder
Drøftelse af advokatens tilbagemelding
Drøftelse af bestyrelsens møde med Tove Dohn
Beskeder på bestyrelses mail
Bestyrelsens strategi for februar måned
Forældreinformationsmøder
Status på forårs-SFO
Opsamling af punkter fra sidste møde
Punkter til næste møde
Evt.
Lukket punkt. Bestyrelsen & skoleleder
•

Lukket punkt omhandler udelukkende personale sager

Punkter
Fast
Fast
Fast
Fast

Fast
Fast

Fast
Fast
Kun når
relevant
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Ansvarlig
Alle
Alle
AS
AH
SM
AS
AS
AS
BI
AS
AS

FRISKOLE
1.Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2.Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
3.Nyt fra forpersonen
Det er tid til et nyhedsbrev fra både skoleledelse og bestyrelse.
Gennemgå gerne hjemmeside og meld til Danny hvis fejl/mangler ved hjemmesiden.
4.Drøftelse af advokatens tilbagemelding
Ikke noget nyt fra advokat.
5.Orientering fra skoleleder
Pt en elev i nødpasning. To er i skole (Siv underviser) og AH har tilbudt undervisning til en elev mere, som
har takket nej.
Samtale med potentiel elev (3.klasse). Eleven starter med en prøveperiode (når skolen åbner igen).
6.Bestyrelsens møde med Tove Dohn
Vi går i gang med arbejdet med at planlægge næste skoleår.
Der aftales en arbejdsdag med skolens ledelse, hvor vi planlægger og lægger budget for næste skoleår.
7.Beskeder på bestyrelses mail
Ingen beskeder
8.Bestyrelsens strategi for februar måned
Møde på mandag: PR-workshop med Mikkel.
Der afholdes informationsmøde for forældre ultimo februar.
9.Forældreinformationsmøder
Se pkt 8
10.Status på forårs SFO
AS har dialog med Søren og Siw.
Pt kun 9 elever i mini/1 kl, så forårs-SFO’erne kommer til at indgå i den gruppe.
11.Opsamling af punkter fra sidste møde
12. Punkter til næste møde
13.Evt
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