Referat bestyrelsesmøde 15. november
2016
Til stede er: Jørgen, Bodil, Gitte, Lise og Trine
Afbud: Thomas, Caroline

1. Godkendelse/underskrivning af referat fra sidste møde
2. Valg af referent – Trine er valgt
3. Info fra Lise om skolen:


Lise skriver til de kommende forældre og invitere dem til et
informationsmøde/intromøde d. 16. januar.



Der afholdes info møde på torsdag.



Vores nye tilknyttede lærer vikar Torben bliver fast tilknyttet 3 dage om ugen. Det kan
bla. lade sig gøre fordi Jeppe går fra én dag om ugen, og Ida 1 ½ time om ugen.
Iværksættes pr. 1. december.



Vi har fået mulighed for at leje et ekstra lokale på den anden side af gaden fra 1. januar
til 01.7.2017.

4. Friplads - procedurer:
Vi skal have nedskrevet proceduren for hvorledes vi tildelder friplads. Hvem vælges, hvad må
indtægten være, skal det være fra skoleår til skoleår – herefter revurderes det. Vi skal nedskrive
hvorvidt bestyrelsen involveres. Vi skriver ned og laver en procedure mappe.
5. Orientering om hvilke data vi skal have på tidligere elever ifølge
datalovgivningen:
Caroline har undersøgt sagen og kan oplyse at kravet ifølge dataloven, jf. punkt 6, er at vi skal
arkivere indmeldelsesblanket og udmeldelsesblanket på tidligere elever i 5 år. Derfor har
Carolione udarbejdet en mappe på skolen, der hedder tidligere elever.
6. Sponsorater til turvogne- størrelse på disse:
Vi vurdere at min. 1000,kr. for enkelt sponsorater. Vi giver lov til at der kan sættes
sponsorloger på vognene.

7. Budget gennemgang:
Lise og Jørgen gennemgår nuværende og reguleret budget. I det nye budget er der også
budgetteret til indflytning i nye lokaler.
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8. Næste møde:
Indkaldes der efter behov, ellers står der strategi møde på programmet i januar.

9. Bodil og Lise orienterede fra Lilleskolernes Sammenslutning – regionsmøde:
”Faglighed og fællesskab Regionsmøderne sætter i år fokus på, hvordan bestyrelsen sammen
med skolens daglige ledelse kan skabe en dialog med hinanden og med forældre og
medarbejdere om skolens pædagogiske værdier, udfordringer og muligheder”
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