Referat fra bestyr.møde i Blære friskole d. 3. april 2017.
Afbud fra Tina Kannegaard.

1. Økonomi
Udkast til regnskab gennemgået af Redmark. Der skal foretages små rettelser, hvorefter det sendes til
godkendelse med udfyldt ledelsesberetning. ( s. 9 i årsrapporten)
Budgettet tilrettes efter aftale og gennemgås på generalforsamlingen.

2. Referater gennemgennemgås.
3. Update fra Inge
Der berettes fra hverdagen i skolen blandt andet at det var en super københavnertur 7. ‐8. klasse var på.
Ang. trivlsel er man trods udfordringer nået langt. Der orienteres om lærersituation.
Biblioteket kan gå i to retninger – enten skal det prioriteres ellers vil det forfalde og blive uinteressant. Vi
besluttede at lade biblioteket forfalde og i stedet vælge andre løsninger for børnenes læsning.
Update fra Jane
Der berettes fra hverdagen bla om besøg i Vegger ved skraldindsamling. Der læres om kroppen og der
kommer nye børn. God stemning og der arbejdes med udfordringerne.
Update fra Per
Per har talt med støtteforeningen. De har lavet et flot og stort arbejde 
Bestyrelsen skal ikke forvente at de kan stille op til arrangementer med kaffe og lign., men vil fortsat gerne
rejse penge. Vi ønsker i stedet af få en forældreforening.
Per har deltaget til ”formandsmøde” i Blære, hvor det blev sagt at Friskolen osse kan bruge standene v.
byindgangene.
Legepladsudvidelse udskydes pt.
Det er fremkommet, at der ikke er offentlig forståelse for, at Boblen har pladsmangel. Vi drøfter om dette
kan løses gennem øget information.

5. Skur
Bygningen/udvidelsen af skur til bl.a barnevogne ramte muren grundet forskellige regelsæt på området. (
energikrav, nybygningstilladelse, brandsikring) Det blev derfor ikke muligt at realisere de ønskede planer.
Der skabes i stedet en løsning om brugbar lukning af det allerede eksisterende skur.

6. Generalforsamling.
Opgaver fordeles. Maja står for kaffe.

7. Lærer kræfter efter sommerferien.
Inge orienterer hvilke kvalifikationer, der bliver brug for, samt udtrykker ønske om der skabes bedre rum
for at matematikvejleder kan udnyttes. Ansættelse af ny lærer er pr. 1. august. Tina og Inge udfærdiger
stillingsopslag.

8. Ferieplan
Den tidligere beslutning om at følge kommunens ferie ændres da juleferien 2017/18 synes for lang, og
feriedagene kan udnyttes bedre. Inge sender ferieplan til Christian som slår op på FB.

9. Evt.
Medlemmer af skolekredsen betaler kr. 100 til generalforsamling. ( forældrekredsen betaler ikke)

næste møde er generalforsamling 20. april kl. 19.30. Bestyrelsen møder kl. 18.00.

