Møde d. 8.02.22
Tilstede: Jane, Lone; Kasper, Thomas, Dorthe, Pia og Johnny
Fravær: Rasmus, Bo og Grada
Agenda:
Valg af mødeleder - Kasper

Valg af referent - Johnny

Status på situationen - hvordan går det (Dorte/Pia)
Det fungerer.. Glaser – det kan mærkes med to nye lærer.
Forælder bemærker den uro der er pt.
Lærerne er syge – skaber også uro
Nyt fra lærer/medarbejdergruppen (Pia)
Manglende rengøring – kunne godt bruge hjælp fra bestyrelse
Friskoven – over til bestyrelsen igen – Henvendelse til Thomas
IT hjælp.. Pia Har mandat til at bestille det nødvendige hjælp
IT gruppen bør mødes for at aftale hvordan..
Begge Gas fyr til kalket – bestyrelsen godkender at Pia bruger 28-30.000 kr. på reparation.
Nyt fra ledelsen (Dorte)
Vi drøftede Dorthes ønske i fremtiden.
Behov for yderligere ressourcer?
Bestyrelsen ser positivt på mulighederne for yderligere ressourcer.
Pia opfordrer til at vi mødes i uge 8
Dorthe og Pia føler ikke behov lige nu.. men vi tager det op efter vinterferien
Mandag d. 21. februar kl 19 møde i bestyrelsen
Workshop/pædagogisk dag med deltagelse af bestyrelsen - mulige datoer
Udsættes til efter vinterferien
Bestyrelsens synlighed/påskønnelse af medarbejdere (deltagelse på lærermøder, fastelavnsboller,
påskeæg m.v)
Pædagogisk dag arrangement – ledelsen ønsker at bestyrelsen er synlig.
Kage inden vinterferien. 22 fastelavnsboller til torsdag – Jane bestiller ved bageren.
Ekstern kommunikation, hvem sender/underskriver
Pia sender oplæg til brev inden vinterferien
Info og deltagelse til før-skole møde.
d. 8 Marts. Lone og måske Bo deltager – Jane ”bager” boller
info-aften for de nye Lone og Johnny deltager d. 29. marts både som forældrer

Arbejdslørdag arrangeret af bestyrelsen – dato

Vi aftaler nærmere ved næste bestyrelsesmødet d. 21. februar.
Påtænker dato’en 12 marts – men det melder ud dagen efter bestyrelsesmødet.

Nyt fra kassereren (regnskab/budget)
Skift af revisor
Thomas informerer om at vi har skiftet revisor.
Pia er meget tilfreds med den nye partner, da det giver os større viden indenfor andre friskoler.
Thomas og Pia informerer om at rengskabet er på vej
Pia beder om at Lone, Bo, Kasper kommer med billede legitimation senest d. 21. feb.
Budgettet viser en markant øget udgift til energi (Gas og El) – Budgettet viser et lille overskud.
Bestyrelsen godkender budgettet under forudsætning af at formanden godkender budgettet senest d. 21.
februar 2022

Status loppemarked (friskolens venner)
* Telt – Vi undersøger mulighederne vedr. teltet
* Pladsmangel (kattepension og TFS)
Kattepension ønsker ikke at fortsætte samarbejdet efter næste loppemarked. Pia undersøger mulighed for
andre steder – Kasper hjælper her.
* Plast vs muleposer
Forslag omkring fremstilling af muleposer med logo på.. ? tager vi senere
Status arbejdsgrupper - forældre der mangler gruppe eller gruppe der mangler forældre
Arb. Oprettet Johnny følger op på Grada vedr. den folder der skal gå ud til nye forældre
Deltagelse ved Ringridning
Kasper deltager til inspirationsmøde i Bittens bank

Eventuelt

Hvad ønsker skolen – friskolens venner har en donering klar.
Lærerne tager det op på kommende møder. Vi samler op på mødet i marts.
Kasper Sckerl kontakter Hanne Hjortlund og siger tak.
Pia: Generalforsamling – indkaldelsen rettidig ud. Senest besluttes den. 8. marts
Thomas ringer til Bo vedr. budget og evt. spørgsmål.

