Bestyrelsesmøde
Blære friskole, onsdag d. 21. marts 2018, kl. 17.00
Fraværende: Inge, Mette
Dagsorden

1. Gennemgang af regnskab med revisor
 Julie fra Redmark kommer og gennemgår
regnskabet sammen med os.
Underskud på ca. 117.000 kr.
2. Budget 2018
Er vedtaget
3. Gennemgang af referat
Kommentarer til sidst:
‐ Jane og Inge tjekker medlemmer på listen og skal fremover være de eneste med
rettigheder til at godkende.
‐ Idé til pædagogisk dag ‐ evt. lave samarbejde med anden friskole om at hjælpe med at
undervise elever, og på den måde spare på forældrekræfterne disse dage.
‐ Arbejdsplan til forårsmesse ‐ vi går efter 3‐4 på standen af gangen. Bestyrelsen, skolen og
børnehuset skal være repræsenteret ved hver vagt. Man melder sig til en halv dag eller en
hel dag.
‐ Stine eller Inge sender det nye logo ud til alle i bestyrelsen
Ellers er referatet godkendt
4. Update
Jane:
‐ Førstehjælpsuge i børnehaven ‐ stor succes. De har fundet en god form på at afvikle det.
‐ SFOen længes efter at komme ud.
‐ Pædagogisk dag fredag den 13/4 ‐ vi har kun nødpasning. Forældre skal ringe til Anne, hvis
man skal have sit barn passet. Ellers regnes der med, at børnene holder fri.
‐ Stadig sygemelding i vuggestuen.
‐ Har været til møde på forvaltningen om pædagogisk tilsyn.

Per:
‐

‐

‐

Foreningsmøde i Blære. Der arbejdes stadig på aktivitetsarealet rundt om skolen. Der skal
være møde omkring det her i april. I den forbindelse skal vi have fundet ud af, hvor meget
plads vi skal bruge til udvidelse af børnehavens legeplads. Crockett spillerne er trætte af at
miste noget af arealet, men der er givet grønt lys til, at der efter sommerferien udvides.
Skal friskolen være medlem af beboerforeningen i Blære? Skal vi så også være medlem af
de omkringliggende byers beboerforening? Bestyrelsen beslutter, at vi betaler til
beboerforeningen i Blære, da det er den by vi hører til.
Har læst visionerne højt for beboerforeningen. Der blev kommenteret på, at det skulle
være bredere end Blære og opland. Bestyrelsen beslutter at det omskrives til Blære og
omkringliggende byer.

Brian:
‐

Generalforsamling i multihallen ‐ der er ikke noget derfra

5. Generalforsamling
 Indkommende forslag.
i. Jeanet ‐ persondatalov ‐ hvad gør vi for at sikre, at oplysninger om elever ikke
kommer videre og sikre de bliver slettet, når børn/ansatte ikke længere har
forbindelse til skolen?
ii. Per kontakter friskoleforeningen og undersøger, hvordan det gribes an.
iii. Forslag om tests hvert kvartal eller hver halve år. Bestyrelsen diskuterer
holdningen til dette og alle er enige om, at vi ikke er tilhænger af tests. Elever
lærer ikke noget af tests. Per kontakter friskoleforeningens jurist, og hører
hvordan vi håndterer dette forslag. Om det skal nævnes til generalforsamlingen
eller om den bare kan afvises.
 Andet?
Valghandling. Mulighed for at kandidater stiller op på aftenen. De forslås på sedler.
Vi starter med en sang og Stefan skal spille ‐ Inge og Per står for det.
6. PR‐plan fremlægges fra PR‐udvalg
Fokus på FB og Aars Avis, hjemmeside
‐ FB ‐ 2‐3 opslag om ugen
‐ På hvert lærermøde planlægges næste uges opslag
‐ Børnehuset tages fra forældresiden
‐ Der laves VISA kort med 5000 kr, som skal bruges til at booste på facebook
‐ Elever skal lave videoproduktioner, som kan deles.
‐ AVISEN ‐ vi bruger det alt alt for lidt.
‐ Bestyrelsen har ansvar for artikler til arbejdsdage, generalforsamling osv.
‐ Inge tager sig af undervisning

‐
‐
‐

Mette har tilbudt at finpudse opslag, så råskitser kan sedes til hende.
ARRANGEMENTER . besluttet at vi deltager i Forårsmesse, Kimbreoptoget evt. stafet for
livet.
HJEMMESIDE ‐ den trænger til opdatering eller evt. en ny
Vi skal have personalebilleder taget ‐ Maja kontakter Gitte og hører om hun kan den 23.
maj til fælles personalemøde.
Tina og Stine hører dem de kender, om skabelon til en ny hjemmeside og pris. Helst på
åben platform.

7. Eventuelt

Ny mødedatoer aftales efter generalforsamling

