Bestyrelsesmøde tirsdag d. 29. januar 2019 kl. kl. 18.30-21-30 på lærerværelset
Forplejning: Kristian
Referent: Jesper
Deltagere: Janni, Erla, Claudi, Britt, Esben, Jens C, Lars, Thomas, Jesper, Kristian
Afbud: Janni og Claudi
Dagsorden
52. Siden sidst: 228 elever på skolen, uændret siden sidste bestyrelsesmøde. Børnehaveklassen 2019 er stadig fyldt op, selvom der har været udskiftning, stadig 13 på venteliste.
Svendborg kommune har besluttet, at det kun er børn fra kommunale skoler, der gratis
kan tage skolebussen fremover. Børn fra frie grundskoler kan køre med til normal takst.
Retten til at bruge lukkede busruter ved farlig skolevej frafalder for elever på frie grundskoler i Svendborg kommune. Dette træder i kraft fra næste skoleår. De Frie skoler i
Svendborg kommune har sammen indgivet et høringssvar, som ikke har ændret på situationen. Thomas har i dag orienteret forældrene via forældreintra.
•

Opsigelse af nettoordning på solcelleanlægget. Aftale, hvor afregning sker årligt, bliver
opsagt af elselskab inden for 1,5 år. Skolen kommer over på time til time-ordning, hvilket
ikke vil være en økonomisk fordel for os. Kontoret laver beregning på mulige økonomiske
konsekvenser.

•
•

Årsmøde i Friskoleforeningen 4-5/5 – Kolding. Bestyrelsen er inviteret med til årsmødet.
Nyt fra bestyrelsen.

53. Juniorklub – opfølgning på beslutning og videre proces. Ved sidste bestyrelsesmøde blev
der afsat 50.000 kr. til etablering af juniorklub i 2019. Kristian har været i kontakt Forældrerådet, og der er nedsat et udvalg, der vil gå videre med ideen. Udvalget vender tilbage
til bestyrelsen.
54. Økonomisk status for 2018 – før revision (bilag følger fra TV) Thomas orienterer om regnskabet 2018. Der har i 2018 været afholdt uforudsete udgifter i forbindelse med sygdom,
afskedigelse, m.m., som betyder at overskuddet for 2018 bliver væsentligt mindre end
budgetteret.
55. Ændring af budget 2019 – justering af nøgletal (bilag følger fra TV) Thomas orienterer om
budget 2019, der efterfølgende blev revideret og vedtaget på ny.
56. Udviklingsproces og dialogmøde (v. pædagogisk udvalg):
• Evaluering af dialogmøde d. 21. januar. Det var en god aften, med gode dialoger og
vigtige input. Vi kunne godt have tænkt os, at der var kommet lidt flere.
• Videre trin i processen. Pædagogisk udvalg har møde mandag d. 4. februar. De vender tilbage med detaljeret plan for videre proces ved næste bestyrelsesmøde, inkl.
forslag til progression, øget inddragelse af forældre og bud på hvorledes de endelige
dokumenter/ beskrivelser udarbejdes.
• Indholdsdrøftelse for bestyrelsen og input til pædagogisk udvalg (bilag fra dialogmøde 21.januar med opsamling af post it, også udsendt på intra)
57. Nyt fra udvalg:
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•
•
•
•
•
•
•

Økonomiudvalg:
Pæd. udv.:
Byggeudvalg: Der er møde i underudvalg om udearealerne.
Farveladeråd:
Forældreråd:
Miljøråd:
Fonden: Det har ikke været muligt at søge i januar, så der er ikke blevet uddelt penge.

58. Evt. Uddeling af julegaver til bestyrelsen.

