Referat bestyrelsesmøde livets skole 10. oktober 2013-10-31
Dasorden/referat
1. Ordstyrer: Heiko
2. Godkendelse af referat: Referat ikke udsendt, udsendes til næste møde.
3. Nyt fra ledelsen: - Kommentar til manglende dagsorden. Vi skal passe på ikke at komme til at
spilde tiden, hvis vi ikke kan forberede os.
Personaleweekend uge 43, Berlin med skolebesøg og kultur. Alle lærere deltager.
Elevsituationen, stabil. Ingen afgang, stor søgning til eksisterende årgange og nye årgange.
Lærersituationen, stabil. En barselsorlov på vej.
Har afsøgt markedet for en ny revisor, for at få mere for pengene, Deloitte. Vil gerne skifte med
udgangen af dette regnskabsår. Bestyrelsen har besluttet at vi skifter pr. 1/1-14.
Information fra lokaludvalget, uddeling af diverse foldere og opfordring til deltagelse.
Orientering vedr. kopimaskinesagen.
4. Ingen ændringer, ser stadig fornuftigt ud.
5. IT-politik er delt ud til lærere, SFO. Rundsendes til bestyrelsen. Der er indkøbt 10 stk. bærbare
pc’ere.
PR, Heiko er ved at lave en folder. Har søgt forældre til uddeling. Forventet uddeling slut oktober.
Meditation, hver dag efter 10-løb.
Hjemmeside, stadig ingen opdatering. Ros til facebook-siden. Nemt og sjovt at følge med livet på
skolen.
6. Dagens tema: Visioner for skolen Vi leder efter: - 1000 m2 - Postnr. 2400, 2610, 2700, 2720 - 10
mio. - Udearealer - Der blev taget et billede af tavlen med vores brainstorm, jeg har ikke dette
billede.
Opgaver i forhold til ovenstående:
Vanløse lokaludvalg kontaktes i forhold til lokaler – Tom
Kontakt til ejendomsmægler – Louise Skole/forældrenetværk???
Tale med nabo i forhold til at købe, sætte skurvogne op, nedrivning, vurdering af bygning – Thomas
Tale med Jinnah – Dorte
Ved friskoleforeningen noget? – Eva
Pris på to skurvogne istf. Salen. Er det muligt at nå ind, opstillingsmuligheder, særlige
undervisningsskurvogne – Dorte/Charlotte
7. Thomas skriver og sender til Dorte
8. Næste møde 3/12:
Dagsorden: Thomas
Mad/bestille bord: Eva
Referat: Lea
9. Evt. - Ea er startet på et dokument/brainstorm vedr. fonde, hvor der kan søges om alt muligt.
Der ønskes et lidt større engagement omkring bestyrelsearbejdet.
Opfordring til forældre om at større deltagelse i livet på skolen, festudvalg m.m.
Ea laver et oplæg til ……….
Dorte efterspørger en MU-/lønsamtale. Thomas tager fat i Eva med dette.
Ea laver et udkast til et årshjul.
Husk at 3.-klasser skal søge klub.
Referater skal deles på facebook.

