Dagsorden og referat

Dato: 11. april 2018

Tid: 18.00-20.00

Sted: Personalerummet

Emne:
Bestyrelsesmøde Børnenes Akademi

Mødedeltagere:
Referent: Konrad, Mona, Søren, Rasmus, Ida, Hans Henrik, Thomas, Hans
Henrik og Bodil

Dagsorden udsendes med relevante bilag, der skal læses inden
mødet.

Medbring:
Udsendte oplæg

Emne

Formål med punktet
(hvad skal vi udrette?)

1.

referat

Godkendelse

2.

Punkter til eventuelt

Emner til lærernes fællesdag –
trivsel, faste rammer, struktur

3.

Nyt fra skoleleder
KK

Nyt fra dagligdagen.
Orientering

Proces
(hvordan behandler vi emnet)

Varighed

underskrives

Beslutning
(referat – hvem gør hvad)
OK referat

18.0018.05
(bilag sendes til referat efter
mødet)

18.05 18.15

Fra ministeriet: Der mangler
noget på vores hjemmeside.
Konrad har udfyldt det
manglende. Det drejer sig om
vedtægten.
Økonomi:forældrene er blevet
bedre til at indbetale
skolepenge. Der er også
kommet penge fra flexjobber.
Der kommer en ny pige i
4.klasse. der er også kommet
depositum på nogle elever.
Pædagogisk dag: Der er

frivillige og forældre, der
dækker ind. Der kan godt
bruges en ekstra forælder.
Forældrearbejdsdag: der bliver
lavet en arbejdsliste.

4.

5.

Frugtordning
Komfritter
Arbejdsdag

Omkostninger vedr. ordningen.
Samlet udgift kr. 50,- per tilmeldt
elev /måned

Skal ordningen fortsætte?

18.1518.30

Fra august skal forældrene
betale 50 kr om måneden for
frugtordningen.

18.30–
19.00

Invitationen er lagt ud.
Arbejdsopgaverne bliver lagt ud
på forhånd, så man kan melde
sig til opgaverne. Der er ikke
ret mange meldt til.
Bestyrelsen laver et skriv til
forældrene med opfordring til
at komme og bakke op om
skolen .Der er forslag om at
lave arbejdsdagen fredag
eftermiddag d.04.05 kl 14 til kl
20. Folk tager selv service og
drikke med, og så bliver der
lavet aftensmad for 50 kr pr
familie. Det bliver lagt ud som
en begivenhed.

Beslutning om Godkendelse

Planlæggelse af forældrearbejdsdag
den 5. maj
- Dato
- Input til opgaver

Pause 19.00 – 19.10
6.

Feriekalender og
skolekalender 201819

Udkast til feriekalender
(bilag medfølger)

til godkendelse

19.10 –
19.20

Feriekalenderen blev
gennemgået af Konrad. Den
blev godkendt.

7.

Fælles
forældreopgaver

8.

Eventuelt

-

Annoncering / Strategi
Dele på facebook
(foldere ud i lokalområdet)
”Åben skoledag”
Loppemarked
Delagiggørelse i skolen!

19.2019.50

Hvordan gør vi skolen mere
kendt: der er forskellige
muligheder: foldere, ”Åben
skoledag ”,loppemarked,
nyhedsbreve. Thomas har delt
på facebook ,twitter og
instagram. Konrad skriver til
Lokalavisen.Vi skal dyrke
Hjortshøj noget mere. Man
kunne lave en stand på ”Pop
up”festivallen. Loppemarkedet
kan ligge et sted, hvor der
kommer mange mennesker.
Skødstrup har flere
børnearrangementer, hvor vi
måske kan få en stand.
Vi skal gøre forældrene
opmærksomme på, at det er
nødvendigt, at vi får flere børn i
skolen. Der bliver hængt et flag
op v servicestationen.

19.50 –
20.00

Der har været snak om
rollefordeling bestyrelse/leder

