Gjerrild-Bønnerup Friskole
Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 23. februar 2016 kl. 19 på lærerværelset.
Deltagere: Anders, Anne Birthe, Betina, Jesper, Michael, Sheena, Søren & Vibe
Afbud:
Mødeleder: Søren
Mødelederrække: Anders, AB, Betina, Helle, Jesper, Michael, Sheena, Søren, & Vibe.
Referent: Sheena
Kageleder: Helle
Kagelederrække: Vibe, Søren, Sheena, Michael, Jesper, Helle, Betina, AB & Anders
_______________________________________________________________________
1. Gennemgang(opfølgning af punkter), godkendelse og underskrivning af referat – Sheena
Alle referater godkendt, underskrevet og ført til protokol
2. Godkendelse af dagsorden – alle
Godkendt
3. Konstituering af bestyrelsen – alle
Konstitueringen blev afviklet fra kl 18:30 – 19. Tilstede var Anders, Betina, Helle, Michael,
Sheena og Vibe. Sheena blev valgt til formand, Vibe til næsteformand og Michael træder
ind i bestyrelsen som fuldgyldigt medlem, indtil generalforsamling den 20. april 2016
4. Politik vedr. optagelse af nye elever – Jesper
Jespers udarbejdet forslag blev gennemgået, og der var godkendt. Politikken lægges på
den ny hjemmeside, når den kommer op at køre.
5. Politik for hvad vi gør når en elev, skal forlade skolen – Jesper
Jespers udarbejdet forslag blev gennemgået, og der var godkendt.
6. Skoleåret planlægning, status efter den pædagogiske dag – Jesper
Jesper og de ansatte har skitseret forskellige indsatsområder, som der systematisk kan
arbejdes med. Det var mange spændende og realistiske forslag. Der blev lige ledes
udsendt et opsamlingskriv til bestyrelsen. Ressourcefordelingen for skoleåret 16/17
påbegynder i april, og herefter meldes der ud til skolen, om de nye tiltag og evt.
ændringer/forbedringer.
7. Mødet med medarbejderne den 8. marts – Pædagogisk udvalg
Programmet for arrangementet gennemgåes og fin-pudses. Der kommer et notat ud, i
næste referat, når mødet er afviklet.
8. Skolelederspunkter – Jesper
Vi har fået 2 vikarmuligheder, for at dække for Lars, ved sygdom og ferie. Det er en god
nyhed, således at vi kan opretteholde vores busserviceniveau.
Vores bus får længere og længere ture – der vil blive kigget på muligheder for at korte disse
af, på den ene eller anden måde. Jesper drøfte dette med Lars, inden årets planlægning.
Evt. ændringer vil herefter blive meldt ud.
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Der er pt. 142 elever på skolen. Der er 2 på venteliste til den kommende 7 klasse. 1 er
allerede optaget, med skolestart til august 2016. Der er 1 på venteliste til den kommende 8
klasse. Og så har vi fået en opskrivning til skolestart april 2019.
Der har været afholdt møde med mulig hjemmeside udbyder, og der afventes svar på,
hvorledes at de kan opfylde vores krav omkring dynamikken mellem hjemmesiden og
intranettet.
Heidi (HC) er tilbage efter sygemelding. Trine Torning er tilbage i uge 10, efter orlov.
I forbindelse med vores bestyrelsesmøde den 4. april, hvor regnskabet for 2015 skal
godkendes, kommer revisoren på besøg.
9. Skolens jubilæum – bestyrelelsens arrangement – Helle
Helle gennemgår opgavelisten. Bestyrelsen har til opgave at stå for markedsføringen af
arrangementet, og afvikling af et eftermiddagsarrangement/reception. Der holdes møde i
PR-udvalget inden bestyrelsesmødet den 4. april, og så fremlægges forslag til tiltagene.
10. Generalforsamling - Vibe
*Forslag til dirigent
*hvem er på valg og stiller de op igen) Søren, Thomas og Anders er på valg igen
*hvem er valgt af skolekreds og hvem er valgt af forældrekredsen. De er alle tre valgt fra
forældrekredsen. Sheena blev på sidste generalforsamling meldt ind fra skolekredsen.
Der arbejdes videre med at finde en dirigent, og det praktiske ved afviklingen.
11. Økonomiudvalgets punkter:
*restancer
Der er kommet gang i nogle af restancerne for skolepenge.
*bankskiftestatus
Det er sat i gang, mangler tilbagemelding fra ny bank.
*budget 2016 status
Budgettet fremlagt med de få ændringer, som der er lavet på seneste
økonomiudvalgsmøde.
*Vikartimer
Skolen vil forsøge at tage kontakt til Helle, og pædagogseminariet i Grenå, for at få nogle
kandidater til en vikarbank. Det er svært at finde vikar i vores område.
12. Renoveringsudvalg – opfølgning – Søren
Søren fremlægger et kort økonomisk overslag på renovering af klasselokalerne langs
gangen ned til storegruppen. Der er afklaring på hvilke materialer, som skal bruges. Der
arbejdes videre på at indhente tilbud.
13. Svømning –Vibe
Vibe tager kontakt til Kirsten Mandrup, ang. Evt. tider til svømning på Vestre Skole. Det er
svært at få nogle tider, men Vibe ser hvad der kan tilbydes skolen – og om vi dermed kan få
svømning på skemaet til næste år. Der meldes mere ud senere.
14. Opfølgning på rengøring og lys i gården - Jesper.
Intet nyt.
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