Bestyrelsesmøde – referat
Blære friskole, torsdag d. 16. januar kl. 18.30
Ref: Mette Franch Hald

Dagsorden

1. Underskrift af og gennemgang af ”to do” punkter fra
referat
 Der er installeret vandalarmer. Alarmen lyder hos
Elsebeth, Georg og Lone hver gang, der brugt >200
L vand udenfor skoletid/åbningstid.
 Aftaler for matriklen: Køreskole, danseskole m.m.
Lotte arbejder videre med det og laver en mappe.
 Bygningsindvesteringsplan; konvertere skolens oliefyr til varmepumper (Termonova
155.000 kr alt inkl. betales over 3 år)OBS på serviceaftale!
Udskrifte vinduer i ”det gule hus” – (15.500 kr, selv udføre arbejdet)
Skifte oliefyr ud i det gule hus + olietank i ”det gule hus” – varmepumpeanlæg 6KW
77.000kr, montering alt inkl). Der undersøges, hvad leasing af varmepumpe koster
(Per)
 Hjemmesideopdatering: Personalebilleder er opdateret. Irene og Heidi mangler
(Stine sender det). Er ansættelsesbetegnelserne rigtige? (Lotte)
 Falckkasse – Anna‐Cathrine køber ind
 Opdatering af skilte med brugbare telefonnumre. De er pillet ned. (Lotte)
2. Update
 Status på antal elever, herunder kommende 0. klasse
PT 70 elever; 13 går ud til sommerferien + 5 kommer ind i 0. kl.
2 nye elever på rundvisning i morgen
Hvordan får vi flere elever i 0. kl?: Idé til at sætte lærernes/pædagogernes ansigter i
avisannoncer for at gøre det mere personligt eller lave en film om indskolingen mm.
Forslag om at lade 0. klasse elever går ”gratis” i skole det første halvår eller ”skaf en
ny elev og få 3 måneders gratis skolegang”.
Synliggøre før‐skole tilbuddet fra Børnehuset.
 Status på Indskolingen
Det går bedre, og det skal meldes ud til indskolingsforældrene.
3. Status i Børnehuset
 Her og nu situation
Line er startet i praktik på fuld tid i 4 uger, og det er dejligt med ekstra hænder. Hun
laver fx vagtplaner. Der skal ansættes en pædagog på fuld tid udover den nye leder.
Lotte har meget fokus på den pædagogiske faglighed.
 Ansættelse af leder

i. Udvælgelse til samtale – der indkaldes 3 til samtaler
ii. Planlægning af samtaler – vi mødes 15:45.
1. samtale: 16:00
2. samtale: 17:00
3. samtale: 18:00
Anne‐Cathrine bestiller smørrebrød og øl! Og kopierer til alle.
4. Økonomi
 Update
 Budget – Lena gennmgår tankerne bag, og der udleveres en budgetrapport for
2020. Budgettet er godkendt.
Der er aftalt kvartalvise møder for at opretholde fokus, og personalegruppen
adviseres, så de kender råderum.
5. PR



Nyt fra PR udvalget og status herpå
Hvilke tiltag skal der igangsættes inden sommerferien
Sponsoreret film (Brian)
Forårsmesse 21. – 22. marts 2020

6. Eventuelt
Cykelbanen på Børnehusets legeplads – der er meget vand. Den kan med fordel stampes og
drænes. (Anne snakker med legepladsudvalget)
Trivselsundersøgelse blandt personale er udarbejdet. ‐Lotte præsenterer den for os
Personalepolitik er færdig – Lotte sender den
Instruktser og omsorgsplan sendes også af Lotte
Telefonliste over bestyrelsen ønskes (Anne‐Cathrine)
Der er nogle udfordringer med vores administrationssystem. Lena har undersøgt, om det kan
laves. Det arbejdes der videre på.


Næste møde er mandag d. 10. februar

TO DO:
Mappe med aftalerne for matriklen (Lotte)
Selvstændigt olieregnskab for ”Det gule hus” (Hornshyld leverer) ‐ Christian
Evt. leasing af varmepumpe (Per)
Hjemmeside – fotoopdatereing – Irene og Heidi mangler (Stine sender fotos til Christian)+ tjek af
stillingsbetegnelser (Lotte)
Betegnelse på kommunens hjemmeside – vi står som LBO (Lotte ringer til dem)
Falckkasse indkøb (Anne‐Cathrine)

Lille film som reklame for før‐skolebørn (Stine spørger Stefan om hjælp)
Lille skriv til indskolingens forældre, så de ved, hvad der sker (Lotte)
Pris for reklame i biograf (Mette)
Annonce for vuggestue med foto og tekst (Anja og Stine) – Brian lægger det i første omgang på FB
PR‐udvalg finder ud af deltagelse forårsmessen
Forårsmessens datoer meldes ud til personalet i skole og Børnehus. (Anja og Stina)
Dræn og stampning af cykelbanen (Anne snakker med legepladsudvalg)
Administrationssystem‐opdatering (Lena)

