Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 8. marts kl. 18.30
Afbud fra: Mette og Per
1. Gennemgang af referat og underskrifter
Inge skal få på hjemmesiden ang. For sent afhentede børn i Boblen
Inge og Brian laver foldere klar til forårsmessen.
Per: Reklamesøjle?
Varsel om generalforsamling blev sendt ud til tiden.
2. Siden sidst ved Jane, Anja, Stine og Inge
Vi har vedtaget en ombygning af cykelskuret til 50.000 kr. Støtteforening er søgt om pengene. Dean
er tovholder på projektet, hvortil der skal bruges frivillig arbejdskraft.
Inge: Passe på med ikke at have elever på besøg, hvis de ikke er næsten sikre på at ville gå her, da
det går ud over vores egne, som kan føle det er deres skyld, hvis de ikke kommer.
En elev er stoppet i 4. klasse.
Nyt pæd. Tiltag i 4.-5- klasse: Anderledes bordopstilling. Forældremøde i denne uge.
God skolefest. Godt med forskellige afhentningstidspunkter.
Inge er i gang med personalehåndbog og kompetenceplan. Har fået 20.000, som skal bruges til
uddannelse af en læsevejleder, som bliver Ann.
Der har været et kommunikationsbrist mellem Inge og lærerne, som vil blive rettet op på til næste
lærermøde.
Jane: Kostpolitik for vuggestue og børnehave
Pæd. Dag d. 10/3. Ingen skal passes. Brian har skrevet tak til forældrene for det.
Kommende emneuger om kroppen.
Formiddagsmad er blevet frivillig for børnene.
Skal der være loft på antal børn i vuggestuen? Giver mest mening for normeringen, hvis der er flere
en 12. Punkt til næste møde.
3. Regnskab – gennemgang af resultatet for 2016
Regnskab fremlagt. Ca. 70.000 i overskud på de første 5 måneder.
4. Budget – revidering af budget for 2017
Udsat til næste møde. Børnetal? Ekstra lærer? Budgettet fremsendes til bestyrelsen inden mødet.
5. Generalforsamling
Indkomne forslag
Valg
Formalia – dagsorden, indkaldelse mv.
Praktisk
Maja: Per styrer det hele til generalforsamlingen inkl. Indkaldelse
Dean træder ud, og så skal vi have 2 nye suppleanter.
Maja, Brian og Christian er på valg. De genopstiller alle 3
Punkt til næste gang: Nye medlemmer til bestyrelsen.
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6. Struktur – bestyrelse, forældreråd, støtteforening.
Vi foreslår at hele bestyrelsen mødes med støtteforeningen 2 gange om året, hvor vi taler om
ønsker. Derudover kan der KUN søge penge fra støtteforeningen gennem Inge.
Inge undersøger til næste gang om der skal være en separat bestyrelse i Boblen.
7. Forældreinddragelse – arrangement
Beslutning: Vi vil have lavet en ”forældreforening” i både Boblen og skolen, som kan hjælpe med
praktiske opgaver.
Der skal også fremover være nogle dage om året, hvor forældre kommer og hjælper med
oprydning, rengøring osv. Første arrangement af den art bliver lørdag d. 6/5, hvor hele bestyrelsen
og alt personalet deltager. Forhåbentlig også de fleste forældre. Anja, Stine og Tina planlægger
programmet for denne dag, som indtil videre indeholder praktiske opgaver afbrudt af et møde,
hvor der tages nogle emner op: I skolen bl.a. egenbetaling – computere.
8. Lejrskole – Fælles lejrskole hvert andet år og 8.-9. de andre år. Fastsættelse af max
forældrebetaling og beslutning om hvor meget skolen vil sætte af til turen.
Skolen giver 500 kr. pr. elev og egenbetalingen for forældrene bliver 1000 kr.
Til den fælles lejrskole opkræves forældrene 150 kr. barn, og skolen betaler resten.
9. Eventuelt
Christian og Maja har en stand på forårsmessen, en lærer og en pædagog, måske også Inge, vil
være til stede til ”åbent hus” på skolen og i Boblen.
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