Bestyrelsesmøde 07.10.2014:
Ikke til stede: Søren.
Nyt fra skolelederen:
Birthes opsigelse vendes. Vi har heldigvis en god afløser! Morten glæder sig over at Mette kan
starte. Han mener bestemt, at hende bliver vi glade for.
Lærerne synes de har travlt, på trods af at de er blevet flere hænder. Det er noget der skal
afklares. Måske skal man huske, at når man lægger noget til, skal man måske vælge noget fra.
Den 6. november er der informationsaften for kommende forældre. Morten sender mails
rundt til forældrene. Morten mener ikke, at vi skal annoncere i avisen vedr. mødet. Jens
mener, at man kunne kontakte en journalist så der kommer lidt omtale af aftenen i pressen.
Morten efterspørger til en fra bestyrelsen der vil være med på aftenen. Jens melder sig
frivilligt.
Forsøg med madordning. Evt. et arrangement med Slagteren i Nr Asmindrup. Ideen skal dog
sparkes til hjørne, da det kræver nogle lidt andre rammer. Det hænger ikke sammen med, at
lærerne synes de har for travlt. Og hvad med levnedsmiddel-styrelsen? Og hvad med
faciliteterne?
Juniorklub: Både i fjerde-femte klassen og i sjette-syvende klassen er de ideer der er på
tegnebrættet drøftet. Herunder en hævelse af kontingentet med 150 kroner månedligt. Kun
een har givet negativ tilbagemelding. Enkelte har foreslået en "klippekortsordning".
Jens understøtter ideen om at hæve beløbet. Hanne er stadig interesseret i at indgå i et
samarbejde om juniorklub-løftet! Der er lagt 2 x 20.000 kroner ind. Morten foreslår at man
ikke udliciterer opgaven, men tager dem der har kompetencerne.
Elevtal 2015: Det er spændende hvad 9.klasserne vælger mht efterskole eller ikke efterskole.
Rengøring: Anne er på fem timer, og der er ansat en anden Anne fem timer. Der nikkes til
dette, det har bestyrelsens opbakning.
Pedel-ordning: Ordning med ældre-sagen diskuteres. Vi forsøger at finde een eller to der gider
komme her 2 dage om ugen, eksempelvis 2-3 timer tirs og tors. Der kan så laves en lille bog
med opgaver til vedkommende.
Hvad med sne?? Morten tager kontakt til Jan. Hvis han vil, er det løst, hvis han ikke vil så
overgår opgaven til arbejdsgruppe BYG.
DET var nyt fra skoleleder i denne omgang.
Evaluering af friskolernes dag:

Jens synes friskolernes dag forløb super. Han er meget tilfreds. God pølsebod, godt med kaffe
og kage. Formålet med forældrecafeen kan diskuteres. Hanne og Jens synes dog det var
tilfredsstillende. Der var også "nye" forældre. Ikke kun "Tordenskjolds Soldater". Jeff hører fra
folk at det nok skal blive godt med tiden. Ideen er fin nok!
Morten har blandede følelser. Han og lærerne synes det var en fantastisk dag. Det var dog
også lidt et antiklimax, der var mange der talte med Morten. Men Morten måtte jo skuffe folk:
de kunne ikke indskrives! Mange ønskede et skoleskifte. Der kom dog en del på venteliste. Vi
skal iøvrigt overveje en tydelighed og navnlig en sondring imellem, om folk foretager et tilvalg
af os, eller et fravalg af folkeskolen!
Det var solskin og eleverne var gode til dagen. Hurra.
Erstatningsfri skal italesættes. Eleverne skal vide, at de får fri den og den dag, med dato og
klokkeslet som kompensation for den frygtelige lørdag, hvor de skal tvinges i skole!
Måske skal vi den 24. januar indarbejde nogle CL-strukturer.
Byggeri og status:
Uafsluttede byggesager. Der er som Jens ser det 3 uafsluttede byggesager.
Steen Rosvald har haft kontakt til en professionel fundraiser. Han er muligvis interesseret.
Eventuelt:
Morten har glemt referaterne til underskrift.
Morten minder Mathias om, at revisoren skal have referat tilsendt: Tkj@pwc.dk
Trådløst netværk: Morten undersøger nærmere.
Studietur: Jeff og Karen har haft dialog. Studieturen er ikke udgiftsneutral. Der vil komme et
underskud på godt 6.000 kroner, da forældrene skal have 177 kroner tilbage.
PÅ et af de kommende møder, diskuteres det, at man eksempelvis fra og med 7. klasse hæver
forældrebetalingen med 100 kroner, som en opsparing til studieturen. I det hele taget en
diskussion omkring proceduren omkring studieture.
Sikkerhed: Til Friskolernes dag var der en episode med en lærer der arbejdede med
vinkelsliber uden skærm og briller.
Mødekulturen er ikke verdens bedste. Der skal være en dagsorden! Der mangler en ordstyrer.
Det er sekretærens opgave at fremsende dagsorden. 10 dage inden mødet skal punkterne
ramme Mathias mail-boks. Og første punkt på dagsordenen er valg af ordstyrer! Og der kan
også tages hensyn til, hvor på dagsordenen de enkelte skal involveres. Sæt eksterne på tidligt.
Eksempelvis.
Dagsorden overvejes: hvordan kan der strammes op?

Jeff spørger til elevråd og elevernes engagement i rengøring.
Tak for i aften. Næste møde er den 5 november klokken 19:00.

