Referat af bestyrelsesmødet d. 23.3.2017
Til stede: Peder, Jürgen, Janus, Sara, Thor, Tao, Kristine og Jette.
Referent: Jette
Ordstyrer: Janus
1. Underskrifter på referat fra sidste møde
Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev underskrevet.
2. Bemærkninger til dagsordenen
Nyt punkt 9; Første hjælp.
3. Orientering fra bestyrelsesformanden – ved Janus
Intet at bemærke.
4. Orientering fra ledelsen - ved Peder og Jürgen



Berlintur – forældreundervisningen. Der er nu fundet kontaktforældre fra alle
klasser. De står som tovholdere for forældreundervisningen. Peder holder møde
med kontaktforældrene mandag d. 27.3. for at få den sidste koordinering på plads.
Opfølgning af betalingsproceduren for 7., 8. og 9. klassernes ture. Jette har nu sat
beregningen af udgiften til de tre rejser i system, så betalingen fremadrettet starter i
6. kl. i oktober og løber ca. 38 måneder frem. Forældreopkrævningen vil derfor på
nuværende tidspunkt komme til at lyde på ca. 170,- om måneden.

5. Orientering fra medarbejderrepræsentanten - ved Tao
Skolens lokaleforhold. Tao fortalte, at medarbejderne på skolen gerne vil deltage med
gode idéer og kreative input til forbedring af skolens lokaleforhold.
6. Økonomi, elevtal og saldobalance - ved Peder og Jette
Der er 190 elever på skolen og 78 elever i SFO´en.
Saldobalancen for februar 2017 blev gennemgået. Der var ingen kommentarer til denne.
7. Forældrekredsmødet d. 24. april – ved bestyrelsen
Dagsorden ifølge skolens vedtægter. Janus og Malene er på valg. De er begge villige til
genvalg.
8. Skolens lokaleforhold – ved Peder og Jürgen
Peder, Jürgen og Tao sætter sig sammen for at få et overblik over, hvilke områder på
skolen, der skal sættes fokus på.

9. Første hjælp
Det er et lovkrav, at udskolingen skal tilbydes et første hjælps kursus. Sara har fundet en
gruppe lægestuderende, som gratis kommer ud på skoler og underviser i første hjælp.
Sara tager kontakt til de studerende for at få lavet en aftale med dem.
10. Punkter til næste møde



Skolens lokaleforhold
”Religion – et fag vi ønsker på skolen?” bliver udskudt til et senere bestyrelsesmøde.

11. Eventuelt
Ingen bemærkninger.

