Bestyrelsesmøde
Blære friskole, torsdag d. 16. november 2017, kl. 18.30

Referat
Fraværende: Anja, Jane og Mette
1. Gennemgang af referat
Gennemgået, skriver under næste gang
2. Update fra Inge, Jane & Per
Jane: Vuggestuen glad for ny dør. Fungerer godt med at
spise i køkkenet. Juleture i december. Deltager i
julekoncerten med en lille sang. Fælles i Boblen: Julehygge
og kirkegang. God halloweenfest.
Skolen: God tur til Krakow. Fortalt både til morgensang og fællesspisning. Ann er tilbage‐rigtig
godt. Dorte har sagt op. Der arbejdes på at elevrådet mere på banen. Louise godt i gang.
Fungerer godt med Inge og Ida. Mange vil gerne i praktik her. Vi må have 4 ad gangen.
Støtteforeningen giver en industriopvaskemaskine. Inge har lavet en prioriteret ønskeliste til
dem. MUS starter i næste uge, samt teamsamtaler i Boblen. Inge i skole hver anden tirsdag,
tager et ledermodul.
Per har snakket med halbestyrelsen om varme.
Fælles personalemøde: Ønsker mere synlig bestyrelse til forældremøder. Vi tager fremover
med, og får et punkt på dagsordenen. Personalet ønsker mere PR. Hvordan skal personalet
føre værdierne ud i livet?
3. Ansættelse af ny lærer
Tysk og engelsk. Inge laver stillingsopslag. Samtaler d. 27/11. Ansættes fra d. 1/1‐2018
4. Budget 2018
Inge vil gerne bruge penge på efteruddannelse/kurser for personalet, samt bruge flere penge
på PR. Vil også gerne til Rønbjerg med en enkelt overnatning. Bestyrelsen giver grønt lys til det
hele. Derudover skal der nye vinduer i huset.
5. PR
Optog, Halloween, messer. Brian tager nogle flere ting fra forældresiden på Facebook og
lægger ud på den offentlige. Lærerne/pædagogerne sender flere til Brian. Christian og Tina
står for forårsmessen.
6. Forældre inddragelse (Maja / Brian)
Orienter om planer/ideer 1. skoledag og ellers med til forældremøde i aug./sept.

Hver klasse får en opgave de står for
Planen kommer i en revideret udgave
7. Generelle retningslinjer for info til bestyrelsen vedr. personalesager
Per og Inge sparrer med hinanden og vurderer, hvad der skal med videre.
8. Eventuelt

Vi deltager alle i dialogmøde i Overlade d. 7/12
Bestyrelsesmøder d. 5/12 og d. 31/1
Visionsaften for bestyrelsen d. 15/1‐2018
Personalejulegaver: Jakker med logo‐Stine taler med Jeanet om det. Evt. også bestyrelsen.

