
Referat af bestyrelsesmøde

Tid: Torsdag den 24.Marts 2022 kl 19-22

Deltagere: Dagny Egelund, Anne Marie Bergholdt, Vickie Borgstrøm,
Camilla Tønnesen, Anders Brixner, Charlotte Thyssen, Matthew
Kennedy, Søren Fly, Pedro Martinez, Anne Sofie Strøm og Morten
Lauritsen

Forplejning: Camilla

Revisoren fremlagde regnskabet for 2021

Orientering om økonomi og budget (Anders/Pedro): Revisoren
gennemgik regnskabet. Resultatet af årsregnskabet er ca.
399.000kr. Revisoren havde ingen kritiske bemærkninger til
regnskabet.

Skolens varmeregning bliver ca 17.000 kr. dyrere pr. kvartal i 2022.
Der er et lille udvalg som arbejder med en prioriteret liste over
mulig energioptimering på skolen.
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Orientering fra:

Vuggestue & Børnehave (Camilla/Søren): Der er lige afholdt
forældremøde og der var valg til forældrerådet. Sofiya og Annette
Nørby stopper pr. 01.04 og Karins vikariat stopper pr. 01.04.

Derfor bliver der slået en pedogogmedhjælperstilling på 32 timer
op i vuggestuen. Der forventes at starte pædagogstuderende i
august/september. Det planlægges også, at vi kan ansætte en
timeansat pædagogmedhjælper.

Forældrerådet efterspørger nogle klare retningslinjer for hvornår,
de selv har beslutningskompentance og hvornår bestyrelsen skal
inddrage,  samt hvad forældrerådets rolle er.

Lærergruppen v. Morten: Lige nu er der emneuger med teater for
5-9 kl. og Astrid Lindgren for 0-4 kl. Alle har det godt.

Skolen (Pedro): Lærerne har været gode til at løfte de opgaver
hverdagen har budt dem under corona, hvor stort set  alle har
været syge på skift.

Der er ved at blive lavet et lydstudie i musikrummet som bl.a.
bruges til at lave podcasts om skolen.

Der planlægges APV.

Pedro er i gang med at planlægge lejrskole i uge 37.

8 og 9 kl. tager til Rhodos i maj.

Der er for nylig afholdt brandøvelse på skolen.

Der er afholdt MUS samtale med lærerne og Pedro er i gang med
at planlægge næste skoleår.
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Det er et stort ønske at musik kommer til at fylde mere på skolen
igen.

30.04-01.05 er der landsmøde i Friskoleforeningen.

Pedro ønsker at alle lærerne får et førstehjælpskursus.

1 skoledag efter sommerferien er d. 11.08.22.

Løbende sager (Anne Sofie)

Renovering bh/vug: punktet udgår gr. tidsmangel.

Kommende arrangementer/opgaver (Anne Sofie)

Arbejdslørdag: punktet udgår gr. tidsmangel

Generalforsamling d. 20.04: Anne Sofie indkalder og finder
dirigent.

Forårsmarked d. 07.05: 0-1 kl. planlægger forårsmarked (Dagny)
5-6 kl. planlægger aftenfesten (Anne Marie og Charlotte).

Skolemøde: punktet udgår gr. tidsmangel.

evt.: intet til punktet

evt. lukket punkt

Referent: Anne Marie
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