Bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. januar 2018 kl. 18.30 -19.30 på lærerværelset
Forplejning: Kristian
Referent: Esben
Deltagere: Britt, Erla, Claudi, Malene, Esben, Jens C, Lars, Jens F, Thomas, Kristian
Afbud: ingen
Dagsorden
52. Siden sidst:
• Nyt om elever og ansatte,
• Borgmesterbesøg med grønt flag
• Bo Hansen’s besøg var en positiv oplevelse for eleverne og gav god
medieomtale.
• Møde med Nykredit
• Besøg af Nykredits kontaktperson (Hanne), som fik et positivt indtryk af
skolen og skolens drift.
• Årsmøde Friskoleforeningen 5.-6- maj
• Opfordring til bestyrelsesmedlemmer og ansatte om at deltage, hvis man har
interesse.
• Nyt fra bestyrelsen
53. Orientering om ansættelsesproces for overbygningslærer
• God proces med mange spændende kandidater (57 ansøgere). Alle de kandidater der
var til samtale var super kvalificerede og der blev indgået aftale med en god
kandidat.
54. Oplæg og beslutning vedr. Budget 2018
• Bestyrelsen godkender ”Budget 18 – version 1”
55. Opfølgning på skolens fokus på undervisning i fremmedsprog
• Sproglærerne har aftalt faste sproglærermøder fremover og tættere faglig sparring
med hinanden, fælles kursusforløb, når det giver mening etc..
56. Orientering og drøftelse af henvendelse fra forældreråd vedr. musikskole
• Bestyrelsen værdsætter det konstruktive indspil, som Jens F og Mette (musikskolens
koordinator) svarer på til forældrerådet. Der sættes øget fokus på musikskolens
kommunikation, gennemsigtighed og tydeliggørelse af afregning, timeantal,
planlægning m.m.
57. Masterplan og update fra Byggeudvalg (kort eller udsættes)
• Der afventes besøg af arkitekt for at kunne få de nødvendige estimater på
økonomien i planens elementer. Dernæst laves et oplæg til bestyrelsen vedr.
økonomi og prioritering af ønsker.
58. Nyt fra udvalg:
• Økonomiudvalg:
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Pæd. udv.:
Byggeudvalg:
Farveladeråd:
Forældreråd:
Miljøråd:
Fonden: Der er doneret 3.900 kr. fra ”plejehjemsfesten”. Ny ansøgningsrunde
iværksættes.

59. Evt.
• Dette bestyrelsesmøde er afkortet, da de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer
efterfølgende skal diskutere processen omkring ny skoleleder.

