Referat af bestyrelsesmøde d. 25/5-2009
Tilstede: Per, Eva, Esben, Gitte, Mogens, Dorte, Karsten.
Fraværende med afbud: Henrik
Dagsorden
1. Valg af referent
2. Nyt fra kassereren
3. Nyt fra skoleleder
4. Bygningsudvalget
5. Marketingudvalget
6. Udvalg for personalepolitik
7. Godkendelse af referater fra 28/4, 4/5 og 11/5
8. Indtryk fra forældremøde og lærermøde
9. Tilsynsførende
10. Næste lærermøde
11. Lærere næste år
12. Hjemmeside
13. Dortes ansættelse som skoleleder
14. Underskrifter tavshedspligt
15. Introduktionskursus for bestyrelsesmedlemmer
16. Andre korte punkter
17. Arbejdsfordeling – diskussion af oplæg
18. Evt.
Referat
Ad1. Karsten
Ad2 Fortsat månedlige underskud frem til nye skoleår starter, men likviditet slår til. Karsten tjekker
med revisor om Ingelises fratrædelsesgodtgørelse kan bogføres som løn.
Ad3 2 nye elever er startet, Dorte har i denne uge samtale med forældre til endnu 1 ny elev. En
tidligere elev genstarter snarest, mens vi til gengæld mister 2 af de ældre elever, den ene nu, den
anden i sommerferien.
På lærersiden stopper Louise, Alma og Nanna. Nannas timer overtages af Morten (matematik) og
Mille (dansk). Dette meldes ud snarest.
I det nye skoleår bliver hver 6. uge en temauge. 1 af temaholdene får så hjemkundskab i Smørhullet
(hos Olivers far) og laver frokost til resten.
Cozmos mor Kirsten, har lovet personalet en dag til selvudvikling, formentlig bl.a. med yoga og
personlig udvikling. Dagen afsluttes med fællesspisning.
Opvaskemaskinen trænger til udskiftning, Dorte sørger for leasing
Ad4 En del uafklarede punkter vedr. Verahus. Mogens kontakter Henrik, hvis der er afklaring,
kontaktes Karsten for at lave aftale med bank.
Der arbejdes videre med plan B. Overvejer at flytte boldbane og der indhentes tilbud.
Ad5 Arbejder videre med pjece. Flaskehals er de holistiske tanker, der skal med. Åbent Husarrangement diskuteret, men bliver for hektisk før sommerferie.
I stedet søges omtale i lokalaviser (Esben) med vinkling af privatskoler contra folkeskolen. Vi
annoncerer også i disse blade med henblik på at få flere elever (Dorte).
Ad6 Jette og Eva arbejder videre. Eva vender tilbage med deadline, gerne 1/8.
Ad7 28/4 og 11/5 godkendt med hver 1 rettelse, 4/5 godkendt
Ad8 Rigtig positivt feedback
Ad9 Mogens’ kusine kan ikke påtage sig erhverv, men Mogens spørger om hun kender andre
egnede. Eva overtaler Lillian Scheel til at udskyde slutdato til nytår.
Ad10 Til næste skoleår
Ad11 Mangler leder til BH-klasse og 1. klasseslærer. Dorte og Esben laver jobannonce, Gitte laver
layout. Annoncer skal i hhv BUPL-blad og Folkeskolens blad. Måske også internet-annoncer?
Ansøgningsfrist 15/6. Jobsamtaler i uge 26. Dorte + 2 lærere + 2 best.medlemmer deltager

Ad12 Der er midlertidig løsning. Heiko fortsætter og er færdig før sommerferie. Derefter betales
restbeløb.
Ad13 Eva downloader ansættelsesbrev fra Friskoleforeningens hjemmeside. Per og Eva tager løndiskussion med Dorte.
Ad14 Udskudt til næste møde
Ad15 Per, Gitte og Mogens tilmeldes kursus d. 20/8 i Viby Sjælland
Ad16 Ingelise kommer til farvelting på skolen d. 19/6 kl. 14. Mogens og Eva deltager som
bestyrelsens repræsentanter og tager sig af det praktiske.
Nyt rengøringsselskab er så småt gået i gang.
Per har kontaktet bogholder-firma, der vil give tilbud for 3 eller 6 måneder. Karsten får sat møde op
med firmaet og repræsentant for revisor.
Ad17 Udskudt til næste møde
Ad18 Intet

