Referat bestyrelsesmøde 24. oktober 2017
Til stede er: Jørgen, Caroline, Thomas, Lotte, Gitte, Lise og Trine
Afbud: Bodil, Marie

1. Godkendelse/underskrivning af referater fra 28. juni, 31. juli og 5. september
2. Valg af referant – Trine vælges.

3. Info fra Lise vedr. skolen:
Skoleleder Lise Kranz fratræder som skoleleder for Friskolen pr. 31. oktober. Konstitueret leder
bliver lærer Ida Setterberg i en foreløbigt aftalt periode på 2 mdr. frem mod ansættelsen af ny
leder på skolen. Ida og Lise har lavet skema således at november er dækket ind. Der er
ligeledes afsat timer i Idas skema til at løse ledelsesopgaver, men der bliver behov for hjælp på
følgende opgaver:
Personalesituationen. Vi skal have fundet en vikar som afløser for Astrid der stopper med
udgangen af november. Trine og Caroline laver et stillingsopslag, som indeholder et vikariat op
80 % timer og som løber frem til og med febrauar (undervsining i matematik og musik).
4. Økonomisk status
Orientering fra formanden.
Lotte laver et overblik til kommende leder over udgifter på de forskellige poster.
5. Fripladsfordeling – orientering fra formanden
Pladserne er fordelt for skoleåret 2017/2018. Et af de tildelt børn stopper, Jørgen og Trine
kigger på hvorvidt en ny skal overtage fripladsen.

6. Ny leder – forventningsafstemning frem mod mødet med mulig ny leder fredag, og de
kommende opgaver vi som bestyrelse ønsker løst.
•

Den kommende leder sætter selv sit hold med opbakning fra bestyrelsen.

•

Tæt samarbejde med bestyrelsen – evt. mere info til hele bestyrelsen om hvad der er i
gang.

•

Der skal skaffes flere 0. klasses elever til start sommeren 2018.

•

Kommende leder gives ret til at have færre timer end friskoleforeningen vurderer, således
at skolen kan promovers.

•

Vi forventer at ny leder kører efter de visioner bestyrelsen har sat. Dette arbejde skal
snarest videreudvikles i samarbejde med bestyrelsen og personalet.
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•

Der skal laves en forventningsafstemning vedr. komfritteren mellem forældre og personale
– her skal ny leder være bindeled.

•

Bestyrelsens og ny leders fælles forventninger til samarbejdet udover bestyrelsesmøderne,
set udfra den nuværende situation. Hvorledes og i hvilket omfang forventer ny leder at
have brug for sparring.

7. Dato for næste møde:
Vi nåede ikke at snakke mødedatoer og tidspunkter denne gang, så det tages op næste gang.
Vil alle venligst markere på facebook om de kan deltage i mødet d. 15. november kl. 16:00 –
17:30.
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