Referat
Emne: bestyrelsesmøde
Formål med mødet: Lokalesit. Friskoleforening, forældreindlæg
Mødeleder:

Tilstedeværende: Dorte, Mette, Louise,
Lise, Thomas Bjørn, Pernille, Trine, Thomas

Referent: Pernille
Dato: 11/12-14

Fraværende: Lasse, Charlotte, Tom

Varighed: 16:30-18:00

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

Ansvarlig:

Deadline:

1. GDK. af referat
2. Nyt fra ledelsen

3. Nyt fra kassereren
4. Lokalesituationen

5. Bestyrelsessemina
r,
friskoleforeningen

6. Økonomisk støtte,
udlandsrejse

7. Akutsedler

8. Voldsomt adfærd

Godkendt.
Søren har sagt op pr. 31/12-14. Marie
starter op fra barsel pr. 1/1-15. Marie har
5/6 Dorte har 3/4. Der mangler en til at
uv i musik, men der er mange
kandidater.
Der fortsættes med at stramme op mht.
Opførsel. Undertegnede spørger ind til
pædagogik og metode dette beskrives på
følgende vis: den sorte skole ;)
Konsekvens v gentagende upassende
adfærd: Sende hjem og yderste
konsekvens finde et andet skoletilbud.
Metode er konsekvens og gentagelse
eksempelvis ved time out eller rollespil.
Effekt af tiltag: uv kan gennemføres.
Fortsat stille krav til børn og forældre.
Forslag om tydeliggøre skolens
forventninger til børn og forældre i en
overordnet strategi for skolen, således
forældrene kan indfri forventningerne.
Dette kommer i en folder.
Pkt. Falder bort.
Vi venter på Jens's udspil. Der er nyt fra
Rødovre, men det er ikke læst endnu.
Lasse skal vende tilbage vedr. Gratis
vurdering af placering af pavillon.
Nabogrunden er ikke solgt endnu, men
der ligger en købsaftale, som mangler at
blive skrevet under fra anden hånd.
Bestyrelsen vil efter næste
generalforsamling skulle deltage i et
bestyrelsesseminar. Således vil dette
fremadrettet være en gængs procedure.
Der er generalforsamling 15. April 2015.
Dermed kan bestyrelsesseminaret ligge
15. Maj 2015.
Der er ingen regler eller procedure for
økonomisk støtte til udlandsrejser. Pris og
varighed for den nuværende rejse er i
overkanten. Den skal revurderes og et
nyt tilbud skal hentes på 4 dage. Louise
orienterer om denne beslutning. Mette
går tilbage til Annette og finder et
alternativ.
Der har været akutsedler i forbindelse
med udeblivelse fra morgensamling, for
sent fremmøde o. Lign. Ved konflikter
orienteres forældrene direkte eller pr mail
om episoden, hvis den er af en karakter,
hvor dette vurderes at være relevant.
Forældre med kendskab til denne
procedure foretrækker personlig
henvendelse og evt. Inddragelse af de
involverede parter samt forældre, hvis
dette er relevant. Forældre skal tale med
klasselærer.
Dette har høj prioritet jf. Pkt. 2.
Klasselærere involveres og SFO skal
involveres. Disse snakker sammen.
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