Referat af bestyrelsesmøde den 16/12 2010
Tilstede
Ulf og Tina var fraværende (med afbud)
Dagsorden
1. Referent
2. Godkendelse af referater
3. Karstens punkt – økonomi
4. Dorte og Heikos punkt – herunder SFO
5. Forældreklip/arbejde – herunder børn, der meldes ud i skoleåret
6. Diskussion af brev fra Mette
7. Evt
Referat
ad.1: Karsten
ad.2: Referat fra d. 21/9 godkendt. Tinas ikke modtaget. Også referat fra 11/10 skal godkendes på
næste møde.
ad.3: Søgning efter ny bogholder i gang. Første tilbud lød på 10.000 kr. i investeringer og 76.000 kr.
i årlig betaling. Selv om firmaet har gode ideer til forbedring af arbejdsgange og processer, der vil
kunne spare os penge synes det alligevel for dyrt. Karsten indhenter yderligere tilbud.
Karsten, Dorte og Lea mødes 20/12 til første budget-møde. Umiddelbart ser 2011 udfordrende ud,
bl.a. fordi de offentlige tilskud falder ca. 35.000 kr alt andet lige.
ad.4: Flere elever i 4. klasse ønsker at gå i vores SFO, kan de få lov til det? Det blev besluttet, at de
kan gå i et nyoprettet SFO-plus tilbud til og med juni 2011. Vi kan ikke få offentligt tilskud og kan
derfor heller ikke tilbyde et fuldt SFO-tilbud, men Inge mener vi kan rumme de ekstra elever, der
ønsker et sted ”at hænge ud”. Betaling herfor bliver 700 kr/måned.
3 drenge fra 0. klasse (1 af dem er stoppet) er meget stille og deltager kun i begrænset omfang i det
sociale liv specielt i SFOen. Skoleledelse og forældre har forskellig opfattelse af hvorfor. Ledelsen
føler børnene ikke ønsker den sociale kontakt og har det fint således, hvorimod forældrene er
bekymrede for om SFOens tilbud slår til. Dorte er frustreret og spørger hvad og hvor meget skal vi
gøre? Efter nogen diskussion blev beslutningen, at man kunne gøre drengenes ”stille” aktiviteter
mere hyggelige, så det evt kunne lokke andre børn til dem.
Generelt er sygdomsfraværet blandt lærere faldet markant i dette skoleår, men 1 lærer har rigtig
meget fravær. Der er dels tale om egentlig sygdom og dels noget mere mentalt. Dorte kontakter
Friskoleforeningen for rådgivning om det videre forløb.
ad.5: Når børn stopper midt i skoleår, hvad skal der så ske, hvis forældre ikke har lavet
tilstrækkeligt arbejde til at få fyldt klippekortet? Det blev besluttet, at evt arbejdsrestance eftergives,
da man ikke orker detaljerytteriet og ikke ønsker at slutte med den slags negative signaler.
ad.6: Punktet udskudt, tages som punkt 2 næste gang, dog prioriteret af Dorte og Heiko, så vi kun
behandler de vigtigste emner.
Ad.7: Politik for børn med særlige behov er ikke helt på plads. Gitte sender færdigt dokument til
Heiko, der så oploader til vores hjemmeside.
Eva fremsender forslag til nye mødedatoer.

