Dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde på Livets Skole d. 29.05.12
Afbud fra: Ulf, Mogens og Trine
Dagsorden
1. Valg af referent
2. Godkendelse af referat fra sidst
3. Konstituering af bestyrelsen
4. Orientering fra Dorte og Heiko
5. Orientering fra Lea og underskrift
6. Situationen omkring udmeldt barn.
7. Taget på salen
8. Evt.
Referat
Ad. 1:
Eva
Ad. 2:
Udsættes til næste gang.
Ad. 3:
Lea: kasserer
Eva: formand
Mogens. næstformand
Ad. 4:
Orientering om loppemarked, lejrskole samt om ”skolen i skoven”,
Alt har været fint og med godt udbytte fra loppemarkedet.
Arbejdstilsynet har været der dd. – skolen fik stor smiley.
Der skulle blot orienteres synligt om, at skolen er røgfri matrikel samt forskellige væsker skulle
samles.
Alt i alt udelukkende positive bemærkninger.
Endvidere orientering om tiltag i det nye skoleår.
Skema og årsplan er næsten færdiglagt.
Personalepolitikken er planlagt redigeret og færdig, når det det nye skoleår starter.
Sammenlægning næste skoleår af den nuværende bh.kl. og 1. kl.
Der vil det meste af tiden være 16 elever i klassen, indimellem 17, idet der er et barn, der kun er der
i perioder, da han det meste af tiden opholder sig i udlandet.
Klassen deles i hovedfagene, hvor der vil være 2 lærere.
Der er planlagt renovering af klasselokalet på 1.sal, som vil blive 1. 2. klasses klasselokale.
3. og 4. bliver delt i matematik og dansk.
Bh.kl. får nye møbler, der vil stå klar til skolestart.
Ad. 5:
Protokollatet underskrives, og Lea vil aflevere det i ministeriet i morgen.
Gennemgang af balance.
Ad. 6:
Orientering fra Dorte omkring episode vedr. barn på skolen samt baggrunden for den efterfølgende
udmeldelse.
Der er udarbejdet redegørelse for episoden fra skolens side.
Forældrene opfordret til at henvende sig til bestyrelsen, som imidlertid intet har hørt fra forældrene.
Ad. 7:
Udsættes til næste gang.
Ad. 8:
Lidt snak om, hvordan vi skal strukturere bestyrelsesmøderne efter sommerferien.
Vi skal udarbejde årshjul og vil gerne fordybe os i nogle emner, og også ophæve den almindelige
dagsorden, når der ikke er behov for en sådan.
Arbejdet på skolen og i bestyrelsen er problemfrit, og der er derfor nu luft til, at det ikke er

nødvendigt med struktur og den samme dagsorden hver gang.
Endvidere skal vi blive bedre til at forberede vores indlæg til Dortes månedsbrev.
Eva

