Bestyrelsesmøde
Onsdag den 30. september 2020.

1. Godkendelse af referat fra d. 3. september.
2. kort statusrunde
a. Fra ledelsen
Skolen:
-

Frugt marked online, skolen og børnehus er klar.

-

Ny prak kant Anne er startet d. 24/9.

-

Farvel l Charlo e, Ann er lbage fra mandag d. 5/10.

-

Ny lærerstuderende som skal være i prak k i indskolingen i det nye år.

-

Coronaberedskab/instruks er klar. Skal lærerne fx testes, møder de ikke før nega v svar, men
underviser over ne et.

-

Møde i dag med skolernes akademi, kan lbyde modenhedsanalyse som kan bruges l udvikling af
skole og børnehus.

-

Lo e arbejder på ”skole for sjov”.

Børnehuset:
-

Jy e skal være i børnehuset i de næste 4 uger.

-

Annesoﬁe kommer lbage d. 1/10 i vuggestuen.

-

1 nyt barn pr. 1/10 og 15/10 i vuggestuen

-

1 nyt barn i børnehaven pr. 1/10

b. Fra medarbejderrepræsentanterne
-

I september er der arbejdet med månedens tema, og børnene er delt op i to grupper.

-

Månedens tema opfylder kravene l de styrkede læreplaner.

-

Der fortsæ es med månedens tema.
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c. Fra udviklingsgruppen
-

Der arbejdes fortsat med pedelkorpset, der mangler fortsat frivillige, der diskuteres alterna ver.

d. Fra økonomigruppen
-

Budget 2021 er påbegyndt, skal indleveres fredag i uge 41.

-

Budgetopfyldning sker løbende.

e. Fra formanden
-

Stø eforeningen er indvilliget i at give økonomisk lskud l hjemmeside og marke ng.

-

Arbejder videre med legepladsen

-

Arbejder med projekt ang. bus

3. Inspira onsoplæg
-

Anne som er uddannet cand. Mag i organisa on og strategi kommer med forslag l hvordan vi kan
udvikle vores organisa on.

-

Der nedsæ es et udvalg bestående af ledelse og bestyrelsesmedlemmer, som arbejder videre med
ny strategi for Blære Friskole og Børnehus.

4. Orientering og beslutning om opfølgningspraksis for manglende forældrebetaling.
Behandles som et lukket punkt.

5. Beslutning vedr. høringssvar – nyt grusgravsområde tæt på Blære Friskole og Børnehus.
Blære Friskole og Børnehus indsender høringssvar.
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