Referat bestyrelsesmøde 28. juni 2017
Til stede er: Jørgen, Caroline, Kirstine, Lotte, Marie og Trine
Afbud: Lise, Thomas, Gitte, Bodil

1. Godkendelse/underskrivning af referat fra d. 29. maj og 19. juni.
2. Valg af referant – Trine vælges.
3. Status på børn:
2 af de nye forældre har meldt fra i sidste uge + vi har modtaget en udmeldelse.
4. Økonomisk status
Økonomien ser godt ud og som forventet, og der er dags dato et lille overskud.
5. Ferie og fridage i 2017/2018
Lise har fremsendt et ønske om, at bestyrelsen forholder sig til ferielukninger i komfritten. Det
besluttes at vi holder Komfritteren åben i efterårsferien, vinterferien, 1. maj, d. 11. maj og
grundlovsdag – vi skriver dog alt efter behov. Det er muligt at det løbende kan løses med forældre
pasning eller lign. Skema rettes til af Trine og fremsendes til Lise samt. lægges på hjemmesiden.
6. Vedtægter – plads til spørgsmål og svar
Vi gennemgår de spørgsmål der måtte være, retter til og godkender. Eneste emne var
rekrutteringsprocessen af personale på BA. Her besluttes det, at alt personale skal igennem en samtale
proces hvor følgende deltager:


Skoleleder



Relevant lære eller pædagog



En forældre repræsentant



En forældre repræsentant fra bestyrelsen

Skoleleder udpeger de relevante deltager alt efter behov.
Caroline og Trine arbejder herefter videre med vedtægterne frem mod endelig godkendelse.
7. Forretningsorden – plads til spørgsmål og svar
Vi gennemgår de spørgsmål der måtte være, retter til og godkender.
8. Frugtordning:
Pædagogener i Komfritteren har bedt om at få lov til at hæve den månedlige ydelese fra forældrene for
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at kunne lave en bedre frugt og brød ordning i eftermiddagestimerne. For at imødekomme dette, har
bestyrelsen besluttet at lave en 3 mdrs. prøveperiode, hvor skolen betaler udgifterne. Pædagogerne
kan således prøve ordnignen af, justere og få et reelt billede af det økonomiske behov.
Bestyrelsen evaluere i midt oktober og vurdrere herefter hvorledes vi forsætter. Trine informere
pædagogerne herom.
9. Dato for næste møde:
16. august kl. 16:00 på skolen.
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