Referat af bestyrelsesmøde i Blære Friskole d. 3. maj 18.30
Tilstede: Anne, Christian, Per, Inge, Tina, Maja, Anja, Stine, Jane, Brian og Mette

1. Referatet gennemgås
2. Update fra Jane og Inge
Jane
Flere børn i SFO. Der overvejes SFO i det gule hus. Jane og Tina ser på ønske ang. fodgængerfelt.
Der tænkes på SFO2 – evt. som forlængelse af almindelig Sfo.
I vuggestuen er der mange nye, hvorimod der kan ønskes flere i børnehaven.

Inge
Der skal nu arbejdes på musical til d. 23. maj. Der arbejdes med Lejr på Dayz – Rønbjerg.
Marianne er ansat som vikar for Ann.
Der udbydes kursus i Lego for lærerne, da skolen har en stor portion.
Med hensyn til IT overvejes en god løsning.

3. Arbejdsdag
Der er tilmeldt 42 forældre + personale.
Udover arbejde skal der denne dag osse diskuteres hvordan de praktiske opgaver løses fremover. Elever fra
7.-8. klasser passer de mindre børn på dagen.
Til forældrene skal info om forældredage fremover meldes ud i starten af skoleåret, hvor det understreges
at vi forventer at alle deltager.

4. Evaluering af generalforsamling
Det forsøges fremover at skabe mere tid, rum og mulighed for at der kan foreslås nye medlemmer på
aftenen. Måske skal der fremover holdes generalforsamling, hvor man spiser sammen.
Fremover skal det huskes at den tilsynsførende osse nævner Boblen.

5. Anne bydes velkommen i bestyrelsen
Velkommen til Anne, dejligt du vil være med!  Anne informeres om regler, tavshedspligt,
forretningsorden og ”kommandoveje”.

6. Økonomi
Der gennemgås budgetopfølgning af 1. kvartal. Penge til kopimaskine kan pga fejlpostering hentes på
lønkonto.
Der drøftes en langtidsplan, hvor mange børn vi kan forvente fremover. Dette ønskes for målretning af PR.

7. Cykelhjelme
Al cykling i skoleregi er MED cykelhjelm.

8. Ansættelse af medarbejder til sommer.
Der indkom 18 ansøgninger.

9. PR strategi op mod sommerferien.
Det nævnes at Boblen nogle gange glemmes i PR.
PR udvalg oprettes: Inge, Brian og Mette

10.EVt.
Tina genvælges som kontaktperson til støtteforeningen.
 Vi stiller med x antal personer til DGI stævne i Ålborg.

Nye møder: 13. juni, 7. august, 5. sept., 4. okt., 2. nov., 7. dec., Alle 18.30.
4. nov. 9-14.00

