Referat bestyrelsesmøde 14. juni 2016
Til stede er: Jørgen, Bodil, Caroline, Thomas, Gitte, Lise og Trine

1. Godkendelse og underskfit af forretningsorden
2. Valg af referant – Trine vælges
3. Info fra Lise om skolen:
a. Brev til nye forældre: Der sendes nu et brev ud til de kommende forældre med
information.
b. Stillingsopslag til speciallærer er klar til 37 timer og vi søger en erfaren
speciallærer. Stillingen slåes op i morgen.
c. Bank: Vores bankmand har været på besøg og er blevet vist rund af Lise. Lise og
Jørgen skal mødes med bankmanden efter d. 22. agusut 2016.
4. Fripladser:
Skolen må gerne selv definere et vist antal fripladser. Vi vælger at Børnenes Akademi for
hvert 10 barn udløser 1 stk. friplads. Lise tjekker hvad man som minimum skal betale for en
friplads og hvorledes det håndteres i forhold til indkomst. Når dette er på plads melder Lise
til de udvalgte forældre at de har fået friplads.
5. Pasningsbehov i sommerferien:
Vi skal have lavet en plan for åbningstiden i uge 26 og 31. Trine tager den videre med
forældrerådet så der laves en plan. (Irene overtager opgaven).

6. Status på bygninger v. Jørgen:
a. Der er afgivet tilbud på ophæng af ventilation hos lokalt firma, så dette sættes i
gang.
b. Vi afventer vedr. dør i kopirummet, og Jørgen holder status på dette.
c. Lise drømmer om en skurvogn som et ekstra skolerum. Lise tjekker priser og vi
holder øje med muligheder.
7. Ændringer i bestyrelsen da Peter udtræder:
Caroline indtræder i bestyrelsen.

8. Tilbagemelding fra møde med Lilleskolerne fra Bodil, Gitte, Lise og Trine
9. PR strategi frem mod sommerferien:
Logo og brochurer, og hjemmesiden er opdateret med nyt logo. 2 stk. bannere. Thomas
kigger efter et sted i Skødstrup. Trine tager det ned på Lisbjerg bakken og hænger det op i
Risskov. Vi får nye klisterlabels til bilerne. Reklamer i busserne er for dyrt. Trine sørger for
at booste ud på Facebook.
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10. Arbejdsdag/hovedrengøring: 6/7 august:
Lise og Jørgen laver en tjekliste.

11. Evt.
a. Til september afholder spejderne lejr i Lystrup, vi deltager.
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