Nr. Asmindrup Friskole
Asmindrupvej 38
4572 Nr. Asmindrup
Tlf.: 59328100
E-mail:

!

Emne:
Referat af bestyrelsesmøde 12. maj 2018
Til stede:
Jeanette, Brian, Morten, Dennis, Jesper,
Monica, Brian, Janne.

Ikke til stede:
Lars, Mathias

Pkt Bemærkninger
.

Konklusion/aktion

1.

Velkommen

Velkomst

Pkt Bemærkninger
.

Konklusion/aktion

2.

Godkendt og underskrevet.
Budget er rykket til punkt 3.

Godkendelse af dagsorden

Pkt Bemærkninger
.

Konklusion/aktion
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3.

Budget gennemgang/opfølgning.

Morten gennemgår balance for juni 2018.
Konklusion: Balancen for juni er gennemgået og
ser fornuftigt ud. Vi er ca. 100.000 over budget
pr. juni, men vi ser evt.
udfordringer til efteråret, i forbindelse elevtallet
1sep. Hvor vi pt. er 10 elever færre end
budgetteret.
Bestyrelsen følger tallene nøje og afholder ny
budgetworkshop i september 2018

Pkt Bemærkninger
.

Konklusion/aktion

4.

-Morten og Torben har lavet en vejledning
trivselsarbejde til lærerne. Vigtigt forældrene
samarbejder med lærerne/ forældre, italesætte
problematikken.
-forudsætninger tilstede for at kunne løse
problemstillingerne. Næste bestyrelsesmøde har
Morten og Jesper et procesoplæg med til
gennemgang.
-Arbejdslørdag 8/9-18 og 6/4-19.
-Junior klub har man behov for pasning efter
16.30 kontakter man Morten.
-Datoer indeværende bestyrelses år.
6/9-18. Kl 18. Budget.
30/10-18 kl 18 budget workshop.
4/12-18 kl 18 budget opfølgning/julehygge med
støtteforening og arrangementgruppen.
10/1-19 kl 18
28/3-19 kl 18
Generalforsamling 24/4-19kl 19.
30/4-19 kl 18.
-Bestyrelses/lærer dag d.26/1-19. Kl 9-15.
Strategi møde: 15/8-18 kl 19.

Formandens indlæg:
-Forældrehenvendelse vedr mobning.
-Moppepolitik/inklusion.
-Arbejdslørdage. 2018/2019.
-Udvidet åbningstid i JK.
-Bestyrelsesmøde datoer 2018/2019.
-Status på strategiplan, hvor er vi?
Næste møde?
-Bestyrelsesdag i Januar 2019.

Pkt Bemærkninger
.

Konklusion/aktion
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5.

Skolerepræsentantens indlæg:

Eksamener, andre elever tager hensyn. Emne
uge næste uge. Ved at afslutte skoleåret,
klasserne gør klar til at rykke klasser.
-Kommende skoleår har fyldt meget i år, da
skoleplanlægningen ikke har kunne lade sig
gøre. Der er oplæg til fagfordeling til lærerne.
Der har været problemer i klasserne, og har også
fyldt i teamet og lærerne imellem.
-I stedet for julegaver ønsker personalet en
sommerfrokost, så Julegave pengene er afsat til
en social sommerfrokost.
Bestyrelsen er indforstået med ønsket.

Pkt Bemærkninger
.

Konklusion/aktion

6.

Skolelederens indlæg:
-Motionsløb-årets status, samt ny ide.
-Persondatalov.
-Lån af skolen til Kundby friskole.
Skoleårets planlægning:
-Ansættelser.
-Tanker om time-fagfordeling.
-Vinteridræt- mulighed for fællesbad i
0-2 klasse.
-Fokus områder i PU 2018-2019
forældrefolder, udeskolekøkken,
dysleksi, nyt IT system, kriseberedskab

-Motionsløb, ny ide omkring donation af pengene
til forskellige organisationer i forhold til en
emneuge.
-Persondatalov. Vi er godt med, der bliver sendt
nye samtykkeerklæringer og indskrivningspapirer
der skal underskrives.
-Udlån til Kundby friskoles personale weekend.
-Ansættelser: orientering omkring ansættelser.
-Vinteridræt: drøftelse af fællesbad. Bestyrelsen
tænker andre alternativer ok med en lærer inden
gymnastik og en ekstra lærer til badesituation
med samme køn.
-Fokus områder PU18/19.
Information omkring udeskole området. Dysleksi
kursus, hvordan støtter lærer og hvordan støtter
forældre. Hjælp til IT rygsækken.
IT- ansvarlig, brugernavn. Kriseberedskab hvad
gør vi i en krisesituation, have styr på en
kriseberedskabsplan.
-Klasseværelse i 8 kl. Nedrivning af væg.
-orientering om tilflyttere. Drøftelse omkring
åbning til 21 elever i kommende 0 kl. Konklusion
det er ikke umiddelbart noget vi vil gå med til,
men det skal op i bestyrelsen i den konkrete sag.

Pkt
.

Bemærkninger

Konklusion/aktion
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7.

Eventuelt:

Mad ordning. Drøftelse i bestyrelsen ikke aktuelt
lige nu.

Godkendelse af referat:
Jesper Ilsø, Formand

Birgitte Crawfurd, Best.medlem

Jeanette Holm Olsen, Næstformand

Dennis Høilund, Best.medlem

Monica Bedsted Kristensen,
Best.medlem

Mathias Nielsen, Best.medlem

Brian Jensen, Best.medlem
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