Dagsorden og referat
Emne:
Bestyrelsesmøde Børnenes Akademi

Dato: 14.5 2018

Tid: 18.00-20.00

Sted: Personalerummet

Mødedeltagere: Mona, Søren, Gitte, Bodil, Thomas, Rasmus, Thomas B.,
Konrad
Afbud: Lotte og Ida
Referent: Rasmus

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

Medbring:
Udsendte oplæg

Emne
1.

referat

2.

Punkter til eventuelt

3.

Nyt fra skoleleder
KK

Formål med punktet
(hvad skal vi udrette?)
Godkendelse

Nyt fra dagligdagen.
Orientering

Proces
(hvordan behandler vi emnet)

Varig
hed

underskrives

Beslutning
(referat – hvem gør hvad)
Underskrevet

18.0018.05

ingen

18.05
18.15

Emil er nyansat pædagog i komfritten.
Birk har afholdt ekstraordinært
forældremøde den 7/6 - overordnede
tema var bekymring i forhold til de
mange udmeldelser. Godt og
konstruktivt møde.
Skolen er klar til lejr

4.

Ansættelse ny lærer

5.

Lokal
arbejdstidsaftale for
skolen

6.

Status elever

7.

Næste mødedato

8.

Eventuelt

Datoer og samtaleudvalg)

18.1518.30

samtaler den 28/6 kl. 14 - 17— før
sommerfesten.
Ansættelsesudvalget er Rasmus og
Mona (+ repræsentanter fra skolen Der
læses ansøgninger tirsdag 26/6

18.30–
19.00

Konrad orientere om de generelle
konditioner for lærernes tjenestetid.
Konrad gennemgik aftalen som også
lægges på FB. Når endeligt godkendt
skal den underskrives af bestyrelsens
formand (Mona)

Orientering

19.10 –
19.20

Der har været besøg af tre
potentielle elever.

Beslutning

19.2019.45

Næste møde tirsdag d. 21/8

Beslutning

19.45 –
20.00

Diskussion omkring
depositum/indmeldelsegebyr. Der er
truffet enstemmig beslutning om at der
fremover betales et fast
indmeldelsegebyr (kr. 1500.-) i stedet
for depositum. Det skal være gældende
fra starten på skoleåret 18/19 - Konrad
laver et udkast til ny tekst og retter til
på hjemmesiden. Konrad tilføjer notits
om, at man er velkommen til at
komme på besøg og ha’ nogle
“prøvedage” - ændringen er godkendt.
Etablering af støtteforening? Søren &
Rasmus arbejder videre med ideen og
præsentere den for de øvrige forældre
på sommerfesten.

Gennemgang af aftalen

Debat vedr. depositum /
indmeldelsesgebyr

Oprettelse af Støtteforening

