Bestyrelsesmøde d. 11/9 2018.

1. Gennemgang af referat.
Referat godkendt.

2. Update.
Per: Der er afholdt bankmøde. Vi har mulighed for kommunegaranti, hvis behovet for større projekter
skulle komme på tale. Der er gode likvide midler i banken. Spar Nord ønsker at komme forbi til et
personalemøde, vores interesse herfor diskuteres på et senere møde.

Jane: 23 børn i SFO. 4 klasse gør brug af klippekort. Der forsøges at gøre SFO spændende for de større
børn. I efteråret skal der afholdes halloweenfest.
I børnehaven har personalet de sidste uger arbejdet under normeringen, og der skal derfor ansættes ny
personale. I efteråret arbejdes der med emne om æbler. Der er frist for tilmelding til efterårsferien d.
12/9, der er mange der ikke har meldt tilbage på intra.
I vuggestuen er der pr. 1. oktober 16 børn. Jane H er tilbage og trapper lige så stille op i tid.

Inge: Der var 72 børn i skolen pr. 5/9. Pædagogisk dag udskydes til foråret. Irene vores sekretær og Inge
har været på kursus, og der er ved at være styr på det sidste i forhold til bogføring. Der var god
tilslutning til kimbrerfest optoget, ca. 80 fremmødte.
Der er åbent landbrug hos Per Warming på søndag, Inge tager ud og repræsentere skolen.
Støtteforeningen vil også være til stede.
Opstarten af nyt skoleår er gået godt og børnene trives. Storkebørnene spiser igen på skolen.
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3. Personalesammensætning i Børnehuset.
Rasmus er stoppet i børnehaven, der skal ansættes ny personale. Der laves lidt om på
personalesammensætningen for at tilgodese alle. Der er brug for stabilitet på personalesiden.

4. Skoleveje og skiltning.
Det er svært at orientere sig i krydset nede ved forsamlingshuset. Vi undersøger mulighederne for at
gøre dette bedre, og sætter det på som punkt til næste møde.

5 Udvidelse af legeplads.
Til arbejdsdagen i august blev der revet træer op og flyttet legehuse, så vuggestuens legeplads kan blive
flyttet over mod hegnet til skolen. Et lille arbejdshold vil være behjælpelige med at flytte jord inden for
nærmeste fremtid. Legepladsen bliver lavet i etaper og vi bruger frivillige kræfter. Vi ansøger
støtteforeningen om økonomiske midler når der foreligger en endelig plan for udvidelsen. Der er
tilladelse til at udvide.

5. Fremtidigt børnetal.
D. 16/11 kl. 16 mødes bestyrelsen til en strategidag, hvor vi vil diskutere, hvorledes vi fremmer vores
børnetal de kommende år. Der vil ydermere blive diskuteret hvordan vi undgår nedgang i børnetal de
kommende år.

6. Eventuelt.
‐

Inge og Anne laver ny folder om vores skole og børnehus.

‐

Inge tager til Strandby Friskole og informere om vores skole og værdier. Disse lukker i løbet af
efteråret.

‐

Støtteforeningen har givet borde til børnehaven, atletikredskaber og højstole til vuggestuen.

2

