Referat bestyrelsesmøde 6. april 2017
Til stede er: Jørgen, Caroline, Thomas, Lise og Trine
Afbud: Bodil, Gitte,

1. Godkendelse og underskrivelse af følgende referater:
a. Bestyrelsesmøde 14.1.2017
b. Bestyrelsesmøde 07.03.2017
2. Godkendelse og underskrivelse af følgende strategi dokumenter: Udsættes til næste gang hvor vi
debattere og alle har læst igennem.
3. Info fra Lise om skolen:
a. Opfølgning på forældremødet. Mange var mødt op, og der var en god debat og opbakning
fra forældrene. Forældrene fik luftet tanker omkring sprog og adfærd på skolen.
b. Opfølgning på møde med frivillige. Rigtigt godt møde hvor deres rolle tales igennem. Der er
et ønske fra alles side at der kommer en pædagog mere i Komfritteren, således at Nikolas
og den nye pædagog har det overordnede ansvar. De frivillige kan være der som ekstra
hænder og lave projekter med børnene. De skal ikke have pædagogisk ansvar for børnene.
c. Der er kommet brev fra ”Børn og Unge” i Aarhus Kommune. Vi mener vi bør gøre
opmærksomme på vores tilstedeværelse i kommunen. Der udarbejdeset oplæg til en
respons til kommunen.
4. Vi flytter generalforsamlingen pga. de ekstraordinære omstændigheder omkring indflytning i Nye
og lejemålet der. Bestyrelsen rykker generalforsamlingen til d. 4. maj – for at have et opgjort antal
på indskrevne børn. Vi afholder i stedet forældremøde d. 26. april.
5. Tilførsel af pædagogiske kræfter i komfritteren:
a. Der er behov for en pædagog der opstarter pr. 1. juni således at vi er klar til indkøring af de
nye børn.
b. Økonomi – Jørgen vender det med Dorthe hvorvidt der allerede er budgetteret med en
lærer/pædagog i næste skoleår med et udgangspunkt i 32 børn.
6. Politiker for skolen (værdiregelsæt). Dette punkt arbejder vi videre med når den nye bestyrelse er
konstitueret.
7. Forberedelse af generalforsamling 4. maj:
a. Status på medlemmerne. Hvem ønsker at fortsætter, hvem er i spil som nye medlemmer,
skal nogen opfordres til at stille op.
b. Vi skal forholde os til og evt. definerer en skolekreds – hvem er med og hvordan defineres
den. Bestyrelsen kan definere kandidater fra skolekredsen. Trine arbejder videre.
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8. Håndtering af indflytning i NYE.
a. Vi skal have defineret og uddelegeret arbejdet med indflytning i Nye. Det kræver
tidsplaner, organisering af arbejdet i huset, og vi skal have nedsat en gruppe som kan
beskrive hvad vi mangler af inventar til det nye hus, og skal det evt. være en opgave for
forældrerådet? Det besluttes at Jørgen som husansvarlig varetager indflytningsopgaven
opgaven sammen med Lise for indflytning og tiltag deromkring. Caroline kontakter Irene fra
Forældrerådet om at de tager opgaven omkring køkken inventar. Thomas hjælper med
indflytningsplanen.
b. Trinbræt ved Nye. I planerne for letbanens første face står der at toget stopper i Nye.

9. Eventuelt: Lise ønsker et nyt generelt banner til Grenåvej. Bestyrelsen siger ja og Trine bestiller hos
vores grafiker.
10. Næste møde: Forslaget er at vi fastholder mødet d. 19. april
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