Bestyrelsesmøde ‐ referat
Blære friskole, onsdag d. 31. januar 2018, kl. 18.30

Fremmødte: Anne, Maja, Anja, Jane, Christian, Per, Inge og Stine
Afbud fra: Mette, Brian og Tina
Dagsorden



Gennemgang af referat ‐ godkendt, dog mangler dette punkt:
Inge snakker med Maren Skotte fra friskoleforeningen. PR‐udvalg: Inge, Brian og Mette. De
kommer med et oplæg til mødet d.31/1 ‐ det bliver næste møde 28/2



Update

















Inge
Vi har købt IT platformen Skolebordet
Vi har en del praktikanter fra kommunen i arbejdsprøvning, pt 2 styks, snart 3
Arbejdsdag i maj ‐ kan den flyttes? Der er landsmøde i Friskoleforeningen den
weekend. Vi fastholder datoen og melder ud, hvorfor der er få personaler til dagen.
Inge har været på lederkursus i økonomi ‐ Inge og Jeanet vil muligvis gerne på bugdet‐
kursus til efteråret
Udfordringer med hjemmesiden, da man ikke altid kan logge ind, Christian kikker på
det
Udfordringer med enkelte elever, vi har tit besøg af psykolog og får sat gang i mange
ting
2 hold forældre er interesseret i skolen, 1 pige til 8. klasse og 1 pige til 2. klasse
GRUS ‐ gruppeudviklingssamtaler, i børnehaven. Det har været godt. Inge og Per deltog
Stefan starter i morgen ‐ vi glæder os
Vi har afholdt fælles personale arrangement med linedance og spisning
Pædagogisk dag i marts ‐ ingen forældre melder tilbage med at de vil hjælpe med at
undervise elever den dag. Hvad gør vi? Skal eleverne have fri? Skal vi rykke igen?
Messe i Aars ‐ skal vi have medarbejdere med?
Jane/Anja
Nyt barn i børnehave fra Aars ‐ det er gået godt
En formiddag om ugen har de gruppetid, hvor de fordyber sig i noget ‐ storkene har 2
formiddage, hvor de laver skoleforberedelse
Ny pige i SFO







Vuggestuen kører godt og stabilt med gode børn og forældre
Vuggestuen arbejder med sit arbejdsmiljø, for at passe mere på dem selv
Vuggestuen er udfordret på akustikken ‐ barn med høreapparat har det svært
Udfordringer med skur til barnevogne. Der står meget fugt i skuret og døren binder.
Per
Generalforsamling ‐ hvordan gør vi? Valgprocessen åbnes mere op. Fx alle kan komme
med forslag til nye bestyrelsesmedlemmer, og så tager bestyrelsen selv kontakt til
dem, som bliver foreslået.
i. 17‐18 generalforsamling skolen ‐ optælling af stemmer mens vi spiser
ii. 18‐19 spisning ‐ pasta og kødsovs (Maja, Anne og Inge)
iii. 19.00 generalforsamling støtteforening, inden start oplæses resultat af valg til
skolebestyrelsen
Anja og Stine passer børn i hallen ‐ Inge booker hallen og Inge spørger 9. klasse, om de
vil hjælpe med børnepasning
6.‐7. klasse sælger sodavand, Inge kontakter forældregruppe og hører om de vil stå for
det





Ny kontaktperson til støtteforeningen er Inge
Gruppesamtaler i Vuggestuen 14/2
Samtale med Inge i nærmeste fremtid



Budget 2018 og forecast 2017
 Der er lavet et forsigtigt bud på resultatet for 2017, det forventes at det ender med et
lille overskud
 Budget 2018 afviger fra forventet, vi får assistance fra Friskoleforeningen i næste uge,
så vi er sikre på, at vi har læst tallene helt rigtigt



Opsamling på Vision og Værdier (Maja & Inge sender udkast inden mødet)
 Udkast gennemgås. Godkendt,
 Plan for det videre forløb, herunder inddragelse af personale
 Hvordan håndteres holdningsforskelle mellem bestyrelsens og personalets
tanker/forventninger
 Godkendt, nu mangler vi forklaringer på, hvordan vi opnår dette. Her skal personalet
have lov at være idébank og efterfølgende vil bestyrelsen/ledelsen med udgangspunkt i
personalets idéer, komme med et arbejdspapir.
 Hvordan afvikles sådan et arrangement med personalet ‐ 8/3 kl. 17‐21? Evt. blandede
grupper, hvor man taler om hvert punkt og til slut samler alle gruppers tanker. Inge
prøver at skaffe en tovholder fra friskoleforeningen til mødet





Per er blevet opmærksom på forskellige holdninger mellem bestyrelse og personale i
forbindelse med samtaler med personale. Vi diskuterer hvad vi mener med at skabe en
samlet organisation med et samlet personale og hvor meget er vi villige til at stå fast på
dette punkt?

Eventuelt




Husk indkaldelse af forslag til generalforsamling ‐ se tidligere punkt
Forslag til bestyrelsesmedlemmer ‐ se tidligere punkt
Datoer ‐ vi flytter mange datoer. Det er noget rod, hvad gør vi ved det? Vi snakker om at være
mere skarpe og beholde datoerne, selvom der er afbud.

