Referat af bestyrelsesmøde den 11/5 2009
På grund de kommende lærer- og forældremøder, blev det besluttet, at koncentrere sig om de disse
punkter og så se, hvad vi ellers kunne nå..
Dagsorden
Valg af referent
Godkendelse af referat fra sidste møde
Dagsorden til forældremødet (13.maj – kl. 20:00)
Nyt forældremøde
Indhold til lærermøde (13.maj – kl. 20:00)
Kassererens punkt v. Karsten
Nyt fra skolen mv v. Dorte
Nyt fra Bygningsudvalget
Brev til forældrene
Plan for genbesættelse af skolelederstilling. Afslutning af nuværende forhold.
Underskrifter tavshedspligt
Ny tilsynsførende
Plan for aktiviteter det kommende ½ og 1 år
Rengøring
Sygemelding(er). Herunder standardprocedure.
Eventuelt
Referat
Afbud: Ingen
Fremmødte: Per, Gitte, Karsten, Eva, Henrik, Mogens, Dorte. Esben.
Udeblevet: Ingen.
Valg af referent
Mogens blev enstemmigt valgt.
Godkendelse af referat fra sidste møde
Ikke behandlet
Dagsorden til forældremødet (13. Maj – kl. 20:00)
Dagsorden på forældremødet kommer til at bestå af:
Velkomst og præsentation af bestyrelsen Per
(Herunder generel orientering om hvad der er sket)
Skoleleder – orientering om hvad vi gør Per
Regnskabs og økonomisk situation Karsten
Herunder fremtidig betaling gennem PBS
PAUSE
Evt. Supplerende spørgsmål til regnskab.
Marketings orientering Gitte
Kommunikation til forældre
Elektronisk fremadrettet til alle
Opslagstavle på skolen – i fysisk form
Nyhedsbrev
Lokale situationen - orientering
Nye lokaler Henrik

Plan B Mogens
Behov for forældre til udvalg: Per
Ny skole – klar til indflytning Henrik
PlanB – efter sommerferien Mogens
Sponsorudvalg – alternative muligheder for at skabe økonomi til skolen
Rengørings- og forskønnelsesdag Mille
Social arrangements udvalg (også kendt som festudvalg) Dorte
Evt. mulig afskedsreception for Ingelise Per
Eventuelt Per
Afslutning og opsummering Per
Nyt forældremøde
Vi forventer at indkalde til nyt forældremøde i sept/okt.
Indhold til lærermøde (13. Maj – kl. 18:00)
Dagsorden på lærermødet kommer til at bestå af bl.a.
Velkomst og præsentation af bestyrelsen Per
Præsentation af lærerne
Arbejdsopdeling ml. bestyrelse, skoleleder og lærere Per
Personalepolitik. Eva
Eva og Jette Laage udarbejder denne.
Disposition er udsendt 11.maj 2009.
Kassererens punkt v. Karsten
Revisionsfirmaet har fremsat tilbud for bogføring/forældrebetaling/lønkørsel.
De skal have 14.000 kr. pr. mdr.
Vi besluttede at acceptere dettefor et ½ år.
På sigt kan der så ansættes en bogholder, som kan tage sig af det, når først strukturen er kommet på
plads.
Nyt fra skolen mv v. Dorte
Ikke behandlet
Nyt fra bygningsudvalget
Brev til forældrene.
Ikke behandlet
Plan for genbesættelse af skolelederstilling. Afslutning af nuværende forhold.
Per har holdtet møde med Ingelise.
Ingelise ønskede 3 mdr. fratrædelsesgodtgørelse.
Ingelise er ikke umiddelbart interesseret i en afskedsreception.

