Referat fra bestyrelsesmøde d. 23 juni kl. 19.30 på friskolen.
Fremmødte: Else, Kaare, Anita, Thomas, Gitte, Rikke, Jakob, Henrik
og Jonna
A. Til orientering.
1. Nyt fra udvalg. (udvalgsliste)
Der afholdes sommerfest 28. august. Det starter 9.30, hvor der vil kunne købes kaffe
og kanelsnegle og der vil være salg ved private i byen og ved sognegården. Der
sendes ud til aviser og omdeling.
2. Nyt fra skolen.
Der er klar til sidste skoledag. Det foregår i klasserne. Bodil går på efterløn og har
sidste dag i morgen.
8. klasse holder afskedsfest i morgen aften.
Der er kommet ændringer ift. samvær på fællesarealer på tværs af klasserne, der må
afholdes forældremøder og skolefester.
En af de ældste elever har fået stjålet en knallert ved skolen. Der overvejes om der
skal investeres i et vildt kamera.
3. Nyt fra børnehaven.
De er glade for den ”gamle” hverdag er ved at vende tilbage. Der kommer gang i
maddagene, frugtordning og eftermiddagsmad efter sommerferien. ”Bedsterne” er
klar. Lisbeth går på efterløn 1. oktober, så der skal ansættes ny pædagog.
Amalie stopper sidst i august, og der er ansat en Karoline (som Amalie kender).

B. Til beslutning vedr. børnehaven.
1. Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
- herunder opsamling fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Evt.

C. Til beslutning vedr. skolen.
1. Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
- herunder opsamling fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Kørsel Buskørsel.
På generalforsamling blev der stillet spørgsmål til kriterierne for buskørsel. Denne
drøftelse tages op i bestyrelsen. Efter debat er der enighed om at fastholde de
nuværende retningslinjer for buskørsel, men det vil løbende blive drøftet.

Her drøftes også den kommunale skolebus der i øjeblikket ikke tager med til og fra
friskole. Hvor der drøftes muligheder for at få kommunalpolitikere i tale om sagen.
3. Arbejdscomputere til lærer, beløb eller anden løsning.
Der er købt computere til dem der har ønsket det. Karina der selv ønsker at købe ny
nu, hun får beløbet som de andres pc beløber sig til. Samtidig betales der de licenser
der bruges til vores hjemmesider og brochure.
Der aftales fornyelse efter behov, forventelig 3-5 år.
4. Konstituering.
Formand: Thomas Gravesen
Næstformand: Kaare Nygaard
Kasser: Henrik Borg
Sekretær: Jonna Rotvig Malle
5. Evt.
Der er kommet mail omhandlende skaterbane, som forslag til aktivitet på
legepladsen. Else nævner muligheden for en hoppepude.
Der er kommet vurdering af skolen og sammen med den en klagemulighed.
Der har været problemer med stabiliteten af netforbindelsen. Anita har fået tilbud fra
ReseNet om en løsning. Thomas snakker med ReseNet om løsningen, da dette bare
skal køre.
Afholdelse af Jubilæum bringes op, om dette kan gøres i oktober. Udvalget vil mødes
og snakke nærmere om det.
Bhv. vil selv sørge for arrangement for forældre og børn om en større indvielse af den
nye Bhv.
Tak for godt møde og god sommerferie
Jonna

