Referat bestyrelsesmøde 21. november
2017
Til stede er: Jørgen, , Caroline, Gitte, og Trine
Via Skype: Marie
Afbud: Bodil, Thomas, Lotte

1. Godkendelse/underskrivning af referat fra d. 24. oktober samt.
2. Valg af referant – Trine vælges.
3. Økonomisk status ved Jørgen:
Vores bogholder kan først lave et opdateret regnskab til d. 30. 11. Dette gennemgåes derfor til
næste bestyrelsesmøde.
Der er igen forældre som ikke har indbetalt deres skolepenge, bogholder rykker igen. Såfremt
der ikke reageres på de tilbagevendende henvendelser fra bogholderen, tager Formanden
kontakt til forældrene.
4. Godkendelse af værdiregelsæt.
Mobbepolitik, kommunikation på facebook samt. voldspolitik er blevet samlet i et dokument –
et værdiregelsæt. Den nye handleplan for vold som Caroline har lavet, tilføjes til regelsættet
omkring voldspolitik. Dette godkendes af bestyelsen og lægges på hjemmeside. Der arbejdes
løbende på at tilføje flere politiker/værdiregler til dette dokument.

5. Komfritteren – 2 punkter til gennemgang.
a) Evaluering af komfrifrugt ordningen. Vi opretholder prøveperioden til og med januar,
således at ny skoleleder kan være med til at vurderer dette. Trine informere personalet
fra Komfritteren.
b) Forhøjelse af egenbetalingen for komfritteren.
Egenbetalingen i dag er nok til at vi kan få statstilskud til SFO delen, derfor er det ikke
nødvendigt med en forhøjelse af SFO kontingent.
6. Depositum næste års 0. klasses elever
Da Lise varetager kontakten og samtaler med de nye 0. klasses forældre, er der brug for en
afklaring på, hvornår depositum skal indbetales evt. 1. februar. Vi beslutter at depositum skal
inbetales pr. 1. april 2018.
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7. Strategi – vi skal have lavet en midlertidig opdatering af vores strategi på fysiske rammer.
Caroline arbejder med at opdatere denne del af strategien. Der er enighed om, at strategien
generelt skal op til revidering i et tæt samarbejde mellem kommende skoleleder, bestyrelsen
og personalet.
8. Nye – det videre arbejde. Status v. Thomas og Jørgen
Der afholdes møde d. 4. 12 Tækker Group om det fremtidige samarbejde og en placering af
skolen i Nye.
9. Personale – ansættelse:
Konstitueret leder Ida Setterberg og kommende skoleleder Konrad ønsker at ansætte ny musik
og matematiklærer pr.1.1.18 til 1.7.18 med mulighed for forlængelse. Bestyrelsen siger ok til
dette og der afholdes samtale onsdag d. 22.11.2017.
10. Dato for næste møde
7. december 18:30 – med Konrad.
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