Referat af bestyr.møde på Blære Friskole. 23. jan. 2017
Tilstede var Stine, Anja, Jane, Brian, Christian, Dean, Per, Inge, Maja og Mette ( fraværende Tina)

1. Referatet fra sidste møde blev læst op og underskrevet.
2. 1 Update fra Inge:
Super pædagogisk dag med god stemning og undervisning og dagen hjemme på skolen gik osse ok. Dog
kunne der have været brugt en tovholder fra bestyrelsen.
Osse fin personaledag, hvor bl.a Stine fra skolen og Anja fra boblen blev valgt som repræsentantter til
bestyrelsesmøder.
Der er en kort snak på Friskolernes Årsmøde, og hvem der skal deltage.
Der er inviteret til formandsmøde i Blære. Tina deltager ( håber vi???)
Stadig uro i 2.-3.klasse men der er sat konsulent på.
Megen snak i 4.-5. kl.
Der skal elevråd op at stå i den kommende uge.
Stadig interesse udefra og der kommer nye børn til ( barn).

2.2 Update fra Jane
Svært at få forældretilmeldelser til møder. Mange syge børn i december og ikke alle møder raske. SFO er
udfordret af, at der kun er 1 voksen. ( 17 børn indskrevet til SFO men i praksis kun 10)

3. kommunen rykker for betaling
Per orienterer om, at han mener vi bør have underskrevet brugs- og købsaftale tilbage fra kommunen før vi
betaler.

4. Politikker for Boblen
a. kost
Det besluttes at vi går mod at Vuggestuen bliver 95 % sukkerfri. I Børnehaven opfordrer man til mindre
sukker, men at det er forældrenes ansvar, hvad de giver børnene med på madpakker.

b. ikke – afhentede børn
Det besluttes at Inge ringer hjem ved gentagen forsømmelse. Fremadrettet gives der bøde på kr. 500. Inge
formulerer dette og får det på hjemmesiden.

c. opsyn
Opsyn af større børn på legeplads besltuttes at det må være efter pædagogernes skøn.

d. syge børn i institution
Pædagogerne tager det med til forældremøde og orienterer om sagen.

e. Vedtægter
Ændringer skal godkendes på to generalforsamlinger. Kristian sender til Brian . Ændring til ”forældreråd”.

4. Barnevogne
Boblen mangler plads til barnevogne.
Vi arbejder med en kort- og langsigtet løsning og der nedsættes en arbejdsgruppe.

5. Marketing.
Forårsmessen flyttes til Blære og friskolen deltager. Maja er tovholder.
Folder etableres. Brian og Inge og evt. flere går sammen og finder tilbud.
Der arbejdes osse med reklamesøjler i Aars.

6. Div. vedr. principper.
o forretningsorden godkendes
a, ferieplan – vi følger kommunen.
b. buskort
Vi har fået 5000 tilbage fra fordelingen. Vi vælger at brude dem til fællesbusture.

c. alkohol diskuteres
Inge formulerer noget ud fra diskussionen herom – ligeså om rygning.
( a la alkohol forstået som at personalet drikker en øl til afslutning kan være ok, hvorimod beruselse og
børn ikke hænger sammen i Friskolens regi – rygning foregår et bestemt sted på matriklen)

7. Forældreinddragelse
Der er et ønske fra lærere og bestyr om mere forældre inddragelse ( eks. oprydning og rengøringsdage) Der
nedsættes et udvalg bestående af Inge, Tina og Mette.

8. Støtteforening
Der tales om at få skabt en forventningsafstemning. Per taler med Tina herom.

9. Generalforsamling d. 20. april
forslag skal være inde inden 1. feb. Dette skal meldes ud……

10, evt. Ingenting.
Lukket møde.
Per orienterer om MUS-samtale, som han og Maja har afholdt med Inge.

