Anne Kirstine giver kort introduktion til bestyrelsesarbejde og invitation til at stille op. Det er sjovt
og spændende arbejde, det er vigtigt med forskellige profiler og det er meget vigtigt at alle
forældre overvejer på et tidspunkt at deltage i denne del af skolens liv.
Følgende stiller op til bestyrelsen: Soffie Bonde, Ida Haubo
Suppleant: Camilla Vindeløv, Lene Hellum Vibjerg
De opstillede vælges ind ved bifald!
7. Valg af revisor
Bestyrelsen henstiller fortsat RSM Danmark – vælges
8. Året i billeder ved skoleleder
3. gang med ”Året i billeder” så er der skabt en tradition – dejlig visuel gennemgang af det
forgangne år på skolen.
9. Indkomne forslag – Ingen indkommende forslag
10. Eventuelt
Oplæg til kort debat om forældrerengøring, for at samle lidt erfaringer fra denne første periode
md forældrerengøring.
Input: Der er forældre som er udfordret på at deltage bl.a. pga. arbejde eller på anden måde, er
forhindret. Der bør være en mulighed for at melde sig på andre opgaver, så man ikke skal have
dårlig samvittighed over ikke at kunne deltage. Svar: Dette bliver taget med i planlægningen på
næste skoleår. Der skal findes et bæredygtigt leje for os alle sammen, så vi alle bidrager og alle
føler at vi er sammen om opgaven.
Input: Det ville være godt med et årshjul, så forældre får et overblik over deres friskole-arbejdsår.
Input: Forældrerengøringen kan være en frustration for nogen, når det er de samme som stiller op
og man oplever i bestemte grupper altid at være for få. Dem som helt sikkert ved at de ikke kan
deltage i den faste rengøring skal ikke være i en gruppe.
Input: Hvordan er det startet op. Er der kigget til andre skoler som har haft forældre rengøring
længe. Svar: Ja der er hentet inspiration, og alle erfaringer fra i år bliver samlet sammen og taget
med ved planlægningen af næste år.
Tak for en god aften!

Side 3 af 3

