Referat af bestyrelsesmøde 19.09.2018 kl. 18.30 på
Vejrumbro Fri
Referent: Jonatan
1. Godkendelse af referat – 5 min
Referatet blev godkendt.
2. Meddelelser – 35 min
a. Allan
i. 6. september var der inspirationsdag med 6 øvrige skoler
med faglige oplæg og masser af friskoleånd. Har mundet ud i
ønske om at danne netværksgrupper på tværs af skolerne
også på personaleniveau.
ii. Trivselsprojekt 2018/19 er opstartet pr. 12 september med
en aften med den samlede personalegruppe. Formålet er at
øge trivslen blandt personalet.
iii. Allan, Jonatan og Elisabeth tager på budgetworkshop i uge 39
med henblik på at få lagt budget for 2019.
iv. Der er i øjeblikket en del forskellige fravær i lærergruppen
grundet kurser, omsorgsdage mm.
v. Støtteforeningen har besluttet at de ikke vil sætte reklamer
på bussen.
vi. Der kommer to nye elever i skolen pr. oktober, men det giver
først tilskud fra næste skoleår.
vii. Der er mange henvendelser på nye elever i skolen, hvoraf
der har været sagt nej til nogle elever bl.a. som følge af
klassestørrelser.
viii. Christina er nu uddannet læsevejleder via midler fra
kompetencefonden.
ix. Der er pt. udkig efter en barselsvikar til Louise. Allan og Maja
gennemfører samtaler i næste uge.
b. Maja
i. Helle er blevet ansat som pædagogmedhjælper og er
kommet godt i gang med arbejdet.
ii. Marianne er hentet ind som vikar.
iii. Der starter 1 ny i børnehaven og der kommer 1 fra
vuggestuen.
iv. Vuggestuen er herefter på 6 børn.
v. Der oprettes fysiske ”børnemapper” mhp. dokumentation.
vi. Der har været tema ”under vandet” i børnehaven i den sidste
periode.
vii. Der er forældremøde i morgen hvor Allan også deltager.
viii. Der har været legepladstilsyn med en del kommentarer, men
ingen påbud. Maja har haft kontakt til tilsynet og generelt er

det sådan at alt under 60 cm kan vi godt lave selv, men alt
over det bør indkøbes da det skal være certificeret.
c. Personale
i. Positiv tilbagemelding på inspirationsdag.
d. Bestyrelse
i. Indbetaling af penge ved indsamlinger bør fremadrettet ikke
gå gennem personalet som kontanter men hellere gennem
MobilePay.
ii. Ros til de seneste ”aktivitetsopslag” på Facebook.
3. Økonomi v/Jonatan – 5 min
a. Der er udarbejdet en ny prognose baseret på det opdaterede
budget med de seneste børnetal.
4. Planlægning af møde med 5-7. klasses forældre, for evaluering af vores
7. klassetilbud – 10 min
a. Mødet bør omhandle 4.-7. klasse.
b. Mødet holdes mandag d. 22. oktober 2018 kl. 19:00
c. Allan udsender indbydelsesmail og hører de nuværende 7.
klassesforældre om de vil fortælle om hvad de har gjort og deres
oplevelse.
d. Planen er:
i. Allan præsenterer det tilbud der er nu.
ii. Nuværende forældre fortæller om deres oplevelse og
organisering
iii. Dialog blandt kommende forældre om tilbuddet
e. Allan sørger for forplejning
f. Bestyrelsesmedlemmer må meget gerne komme før for at gøre
klar.
5. Opsamling på skolebus politik – 15 min
Bestyrelses diskuterede behovet for at revidere buspolitikken som følge
af, at der går forholdsvist mange timer fra til bustransport.
Forslag om bedsteforældreordning fx på eftermiddagstransporten.
Lignende løsning er i brug på en anden skole. Allan kontakter skolen for
at høre til erfaringerne.
Buspolitikken blev på det foreliggende grundlag ikke revideret.
6. Opsamling på håndtering af forældre, der kommer bagud med
betalingerne – 15 min
Allan præsenterer oplæg til politik med en række beslutningspunkter om
frister og gebyrer. Allan renskriver politikken og præsenterer den samlet
til beslutning på næste bestyrelsesmøde.
7. Tag – 10 min
Gert har indhentet priser på reparation af halvtaget. Taghældningen på
taget er for lav til tagplader. Prisen inkluderer derfor materialer til 9700

kr. inkl. moms., samt professionel lægning af tagpap for 18.887 inkl.
moms. Alt i alt 28387 kr. inkl. moms.
Gert og Jonatan tager initiativet videre mhp. at samle folk til at udføre
arbejdet.
8. Evaluering af høstfest – 10 min
Der var rigtig god stemning
Fint indslag med dans.
Der er indkøbt tæppe, men det er ikke skåret til. Derfor blev det ikke lagt
på.
God idé at samle boderne i gymnastiksalen.
Husk lidt ekstra kød og evt. bør der kunne vælges mellem menuerne ved
tilmelding.
Personalet skal fortsat tilmelde sig
9. Arbejdslørdag – 10 min
Efterspænding på legepladsen iht. legepladsrapporten er en mulig
ekstraopgave.
Forespørgsel om at 7. klasse kan sælge øl og pølser på arbejdsdagen.
Bestyrelsen bakker op om bilvask, men ikke om i øvrigt at tjene penge på
arbejdslørdagen.
10.
Evt. – 5 min
Ny ”stejl” rampe ved opgang til boldklubben bør have en anden, mindre
glat, overflade, fx kostet beton. Kan muligvis udføres på arbejdslørdagen.
Emne til næste bestyrelsesmøde:
- Mobiltelefon politik

