LIVETS SKOLE bestyrelsesmøde 9-06-2011
Dagsorden
1. Valg af referent
2. Godkendelse af referat fra 17.05.11
3. Nyt fra skolen
4. Nyt fra kasserer
5. Stigning af skolepenge – information
6. Frist for udmeldelse af born – orienteering om brev fra forældre
7. Pengegaver til skolen
8. Evt.
Referat
Ad 1 Valg af referent.
Mogens blev valgt som referent.
Ad 2 Godkendelse af referat fra 17.05.11.
Referatet blev godkendt.
Ad 3 Nyt fra skolen
•
Børnehaveklassen er nu need på 7 elever. På sigt sammenkøres nogle af timerne med 1.
klasse.
•
En pige på prøve i 1. klasse
•
Der en optaget 2 nye elever I 4. klasse, så de nu er 11.
•
Dorte melder at der er meget fin stemming I lærergruppen.
•
Da Karsten går på efterløn er der opslået en SFO-stilling.
Ad 4 Nyt fra kasserer
Økonomien ser efter forholdene god ud. Lea og Dorte justerer/opdaterer budgettet, så det kommer
til at stemme overens med de faktiske forhold.
Ad 5 Stigning af skolepenge – information
Skolepengene stiger med 100 kr/mdr pr. 1. August. Der er rabat for søskende.
SFO betalingen bibeholdes på nuværende niveau.
Ad 6 Frist for udmeldelse af born – orienteering om brev fra forældre.
Et forældrepar har protesteret over at ændring af udmeldelsesvilkår, er blevet ændret med
tilbagevirkende kraft. Bestyrelsen erkender at det ikke er rimeligt og ændrer ikrafttrædelsesdato fra
1. Maj til 1. Juni.
Ad 7 Pengegaver til skolen.
Dorte sørger for at få oprettet en gavefond, så folk har mulighed for at donere penge til skolen.
Ad 8 Eventuelt.
•
2. afdrag af forældrelån skal nu indbetales. Dorte udsender en reminder.
•
Skolens facader trænger kraftigt til vedligeholdelse. (Pudsreparation og maling)
Dorte foreslår at ændre farve.
Vi blev enige om, at prøve en lys (håbefuld) grøn med mørkegrå sokkel.
Mogens henter farveprøve i Silvan, så vi kan sætte en prøve af.
Næste møde 17. August 2011

