Bestyrelsesmøde d. 10/1 2019.

1. Gennemgang af referat.
Godkendt.
2. Update.
Ida: God opstart efter en lang juleferie. 4‐9 klasse er i gang med projektarbejde, dette bliver de
kommende år fast fra 4 klasse. Der er snart terminsprøver. De store elever deltager i skolevalget. 7‐9
klasse skal d. 4‐6. februar til KBH. Pædagogiskdag d. 1‐2. februar, her er der forælder undervisning på
skolen, og i Børnehuset henvises der til alternativ pasning. D. 24/1 er der møde på kommunen for
privat institutioner.
Børnehuset:
Karen Mette er godt i gang. Der afholdes medarbejdersamtaler i januar og februar.

3. Opfølgning på rengøring af skole og børnehus.
Der har ikke været afholdt møde endnu, dette bliver gjort en af de kommende uger. Ida følger op på
dette.

4. Status på ledersituationen.
Karen Mette er startet og er kommet godt i gang. Det går frem af med Inge, men der er endnu ikke en
præcis dato for genopstart.

5. Tilmelding af børn ifm. Feriepasning.
Børnene skal være tilmeldt pasning ellers regnes de for fri. Opstår der en ekstraordinær situation, hvor
man har akut behov for pasning, kan Børnehuset kontaktes, og disse må vurdere, om der er personale
til at modtage barnet/børnene.
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6. Klippekort ordning til SFO.
Vi holder fast i den ordning der er i forvejen. Opstår der situationer hvor man har yderligere behov for
pasning, kan dette drøftes med lederen af Børnehuset Karen Mette.

7. Sukker politik.
Bestyrelsens holdning er, at vi skal arbejde med en politik om mindre sukker i hele institutionen. Dette
tages op til læremøde og pædagogiskmøde i Børnehuset og sættes på som punkt til næste
bestyrelsesmøde, herefter kommer der en officiel udmelding.

8. Debat om skoleprofil.
Vi er fortsat enige om, at vi skal blive mere tydelig på vores profil, vi arbejder videre med dette i
fremtiden og vil i løbet af foråret diskutere, hvordan vi gør dette i praksis.

9. Eventuelt.
Generalforsamling d. 9/4, vi starter med fællesspisning som sidste år.
Næste bestyrelsesmøde d. 4/2.
Møde med revisor d. 12/3.
Ferieplan for skoleåret 2019/2020 skal godkendes af bestyrelsen, Ida sender denne til godkendelse.

Referat skrevet af Anne Stærk.
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