Referat af bestyr.møde i Blære Friskole onsdag d. 4. okt.
Tilstede Brian, Anne, Per, Inge, Tina, Christian, Anja, Jane, Stine og Mette.
samt støttegruppen, der var inviteret til at deltage den første ½ time.

1. Møde med støtteforeningen.
Det blev tydeliggjort, at støtteforeningen giver til ekstraordinære ting og ikke til drift.
Der ønskes fra støttefor. at skolen udarbjder en ønskeseddel med både små og store ønsker i prioriteret
rækkefølge.
Der er allerede faste arrangementer: Aften med veteranbiler og julefrokost, hvor skolen får en del af
overskuddet.
Inge nævner allerede at der ønskes; pcére, lejrskole tilskud, 10 nye borde, og udvidet legeplads.
Det aftales at der holdes et møde efter sommer, hvor Inge forinden har talt med skole og bobler og der er
fremkommet ønsker, som prioriteres og fremlægges på mødet.
Kommandovejen drøftes. Ønsker til støtteforeningens arbejde skal gå ad kommandovejen, som er gennem
Inge eller Per og til støtteforeningen, Per. Støtteforeningen skal altså ikke forholde sig til de ønsker(i hvert
fald ikke begynde at arbejde med dem) som der naturligt kan blive omtalt når man mødes i forskelligt regi.
Inge og Anni vil mødes snarest.

2. referat gennemgås.
2.a. Spørgeskema.
Det drøftes, hvad der ønskes af spørgeskemaet.
Kommunikation / bestyrelse, ledelse og personale, generel tilfredshed, faglighed, faglig nivau, føler
forældre sig hørt, økonomi!
Intra kan bruges til undersøgelsen og kan sikre anonymitet.
Det er sikkert en god ide med et spørgeskema pr. barn, da tilfredsheden kan være forskellig i forskellige
klasser.
Inge og Brian mødes fredag d. 6. okt. , og indkalder evt. Mette til yderligere møde.

3. Inge update:
Travlhed særlig grundet de nye børn og lærere.
God proces ang fordeling af ledelsesansvar i BH og Friskole.
Vi beslutter at ansætte ny lærer i 0,8 stilling.
Ang. indskrivning holdes et ”formøde” som en informationsaften kun for forældre i november.

update Jane
pæd. dag. 3. nov. og forældrepasning drøftes.
Der er udarbejdet ny struktur med flyver på stuen, hvilket fungerer rigtig godt.
Det går godt i SFO.
Der er store problemer med at forældre ikke tjekker intra.

Vuggestuen
3 grupper, god struktur, spiser i køkkenet hvilket giver godt samvær i hele huset.

Update Per
Per og Inge holder sammen MUS med personalet i den nærmeste fremtid.

4. Budgetopfølgning.
Budgettet gennemgåes.

5. Budget 2018
Det besluttes at arbejde med samme elevtal som i 17. Jane finder tal fra Børnehuset. El og efteruddannelse
skal arbejdes ind.

6. Drejebog og årshjul
Maja og Tina kommer med input evt. næste møde? 

7. Bestyrelsesdag 4. nov. 9.‐14,00
Tina står for frokost til 8. pers.
Ønsker til dagen; skolens profil?, værdier?, hvor skal vi hen, antal? , kerneopgave? Hvor ligger vi i forhold til
andre skoler. Brian kontakter procesfacilitator til at lede os gennem dagen. Ellers kontakter han Per, som
osse kender nogen, der kan lede mødet.

8. evt.
Julefrokost.
Personalet deltager ikke samlet i år.
Bestyrelsen deltager og man kan tilmelde gennem Inge.
Lørdag d. 20. jan. kl. 18.00 holdes der bestyr.fest.aften med påhæng. Maja og Christian står for
arrangementet.
Det indskærpes at der huskes cykelhjelme i skoleregi.

Næste møder 18.30 2. nov. 7. dec.
Ref.
Mette Holmstrøm

