Gjerrild-Bønnerup Friskole
Dagsorden til bestyrelsesmøde mandag den 30. maj 2016 kl. 19:00 på lærerværelset.
Deltagere: Anders, Anne Birthe, Betina, Helle, Jesper, Line, Louise, Michael, Sheena, Søren & Vibe
Afbud: Louise og Line
Mødeleder: AB
Mødelederrække: Anders, AB, Betina, Helle, Jesper, Michael, Sheena, Søren & Vibe.
Referent: Sheena.
Kageleder: Line
Kagelederrække: Line, Louise, Michael, Sheena, Søren, Vibe, Jesper, Helle, Betina, Helle, AB,
Anders
1 – Opsamling på sidste møde 28. april 2016
• Underskrift på referat.
2- Godkendelse af dagsorden
• godkendt
3– Nyt fra Skoleleder
• Generaelle informationer fra Jesper:

Sheena
Alle
Jesper

- Skødet som findes på skolen, er nu 20 år gammelt. En del af overdragelses aftalen, fra
kommune til skole, var at kommunen i 20 vedligeholdte de omliggende grønne arealer.
Det gør kommunen ikke længere. Skolen vedligeholder dem selv nu.
Ved lejlighed, vil vi – enten formand eller/og bestyrelse, tage kontakt til kommuen for t
høre om der kan laves en forlængelse af aftalen. Det er tidligere lykkedes for
idrætsforeningen, at samarbejde med kommunen om vedligehold af andre områder.
AB orienterer at kommunen også tidligere har været behjælpelig med rensning af
sandbanen – hvorvidt de fortsætter med det, er uvist. Det skal vi have med i snakken med
kommunen.
- Der har været dialog med idrætsforeningen omkring et muligt samarbejde omkring
Slusen, og Sluse tilbud. Skole og idrætsforening møder igen om 14 dage, for at finde frem
til de vilkår der vil være. Skolen lægger ressourcer i Slusen, og idrætsforeningen lægger
frivillige ressourcer i. Slusen er for 4, 5 og måske 6 klasse elever.
- Der er Brandsyn på skolen den 21/6
- Der arbejdes i øjeblikket på at sikre en skolebytteaftale med Spjellerup Friskkole, som
ligger ved Faxe, på sydsjælland. Det drejer sig om skolebytteturen 2017. Nærmere
information følger, når aftalen er i hus.
- Der er gang i forældresamtaler på skolen.
- Prøverne kører på fuldt gear. Den 2/6 starter de mundtlige eksamner, og strækker sig
frem til den 21/6. Der er dimission den 22/6 -

Gjerrild-Bønnerup Friskole - Knud Albæks Vej 4 – Gjerrild - 8500 Grenaa.
Tlf. 86384422 – SFO 86384460 – Fax 86384442. E.mail: kontoret@gbfriskole.dk - www.gbfriskole.dk

- Tiden nu, bruges generelt til at planlægge næste års skoleforløb. Grønne, røde og blå
uge(r) . Det forventes stadig at skemaet til eleverne er klart den. 8/6.
- Skolen vil så småt begynde at købe nyt inventar. Der laves en plan over hvilke typer, og
klasselokaler, man starter i.
- Skolens venteliste. Jesper har været den igennem. Nogle enkelt er faldet fra i
mellemtiden, og så er der kommet nogle flere til. Der kommer nogle elever på prøve frem
til og med skolens ferie, den 24/6. Pt, er der planlagt besøg i 6, 7 og 8 klasse.
Der er klassetrin hvor der er færre end andre, og der er klassetrin, hvor der er flere end
andre. Efter en lang dialog bliver bestyrelsen enige om at der fortsat er lukket for optag af
ressourcesvage elever. 5. klasse er lukket for optag. Den er p.t. på 24 elever. I 7.klasse
øges kvotienten fra 19 til 21.
Bestyrelse, skoleleder og medarbejderrepræsentant er enige om, at det ikke er muligt at
fastsætte en fastklasse kvotient, da det er en dynamisk udvikling. Der er flere faktorer,
som spiller ind – klassens dynamik, klassetrinnet, ansvar i nærområdet,
søskenderelationer og lign. Der aftales at vi drøfte kvotientent, når skoleleder fremlægger
ventelisten..
- Ansættelse af ny lærer pr. 1/8 august. Planen er at der afvikles 1. samtale den 13/6. 2.
samtale den 16/6. Der er deadline den 6/6. herefter indstiller skoleleder, kandidater, til
bestyrelsen, og kalder i samråd med formanden, kandidaterne ind til samtale
4 – Restancer – Lukket punkt

Økonomiudvalget

5 – Politik omkring betaling/restancer ift skolepenge
Økonomiudvalg
• Der bruges for mange ressource i administration til at inddrive skolepenge, og småbeløb
som ikke betales som aftalt. Derfor er bestyrelsen enige om, at der skal udarbejdes
retningslinjer i forhold til opkrævning, restancer og konsekvenser af manglende betaling
af skolepenge. Vibe fremlægger et forslag til tekst og gebyrstørrelser, som vedtages og
besluttes at det træder i kræft fra 1august 2016.
Retningslinjerne renskrives og sendes til AB, som sikre at det kommer på hjemmesiden.
Herefter skriver bestyrelsen et indlæg til ugenyt (helst i weekenden før skoleferien, så der
er tid til at kontakte skolen med spørgsmål), hvori vi forklare om årsagen til
opstramningen på området samt orienterer om de nye retningslinjer. Jesper sender det
med rundt i ugenyt. Vibe og Sheena har til opgave, at sætte dette i værk.
Vi kommer også til enighed om, at retningslinjerne skal udleveres til nye forældre, ved
indmeldelse på skolen.
4- Nyt fra formand
Sheena
• Skolen arbejder på at få nye pavillioner, som skal bruges til undervisning i Piraten den 10.
august. Der aftales at Lars er intern torvholder. Sheena laver et skriv til Lars, men alle de
oplysninger, der er i øjeblikket omkring forhandlingerne, og så overtager Lars projektet
frem til opsætning.
5. Nyt fra medarbejderrepræsentant
AB
Der er en process i gang iforhold til nye tjenestetider og lign. Ift næste skoleåret
planlægning.
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Gennemgang af de grønneforløb.
6.- Nyt fra udvalg
• Hvem er torvholder i de forskellige udvalg?
Pr-udvalget: Betina Hansen er torvholder. Der arbejdes bl.a på en samarbejdsfest.
Pædagogisk udvalg: Michael Holm er torvholder. Der vil bla. Arbejdes med Slusetilbuddet
– IT politik – foredrag og fælles arrangement. Udvalget vil også forsøge at finde en lærer
på skolen, som kan have lyst og interesse i at være med i udvalget.
Øko. Udvalg: Sheena Healy er torvholder. Der arbejdes i øjeblikket på politik for
opkrævning af skolepenge og restancer.
Lokaleudvalg: Helle Therkildsen er torvholder. Første møde udsættes til efter
sommerferien.
Renoveringsudvalg: Søren Kejer er torvholder . Der er planlagt et møde inden
sommerferien ift renovering af gangen langs kontoret.
7.Evt
Alle
Næste møde er fortsat 15/6 kl. 17 Vi vil bestræbe os på at holde et kort møde, da
skoleleder har censoropgave næste dage. Derfor fremsende gerne forslag og lign. Inden,
så hvert medlem kan forberede sig.
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