Gjerrild-Bønnerup Friskole
Referat til bestyrelsesmøde tirsdag 31.januar 2017 kl. 18:30 på lærerværelset.
Deltagere: Anders, Betina, Heidi, Helle, Jesper, Line, Louise, Sheena, Søren & Vibe
Afbud: Vibe & Line
Mødeleder: Sheena
Ordstyrerrække: Louise, Anders, Betina, Heidi, Helle, Michael, Sheena, Søren, Vibe & Line.
Referent: Sheena.
Kageleder: Søren
Kagelederrække: Line, Louise, Sheena, Søren, Vibe, Helle, Betina, Heidi, Anders
1 – Opsamling på sidste møde .5. december 2016
Sheena
• Underskrift på referat.
2- Godkendelse af dagsorden
Alle
• Nyt fra lokaleudvalg indsat som punkt – herefter godkendt
3 – Orientering fra skoleleder
Alle
• Der er pr dags dato indskrevet 10 børn til at starte i Tidlig Sfo. Dette er en meget
glædelig nyhed. Der er stadig plads til flere. Vi fortsætter med at markedsføre det.
•

Elevstatus pr 1/9, som vi kender det nu er 137 elever, hvor vi har budgetter med 134. Der
er stor tilfredshed med denne udvikling.

•

Der har været afholdt pædagogisk dag i dag den 31/1, som der er adviseret i ugenyt. Det
har været en god og givtig dag, med et godt udbytte.

•

Skoleleder skal mødes med skolelederen fra Nord Djurs Friskole, med henblik på
forskellige samarbejder og erfaringsudvekslinger.

•

Der kommer 2 arrangementer til foråret (meget mere info følger). Det ene vil handle om
udformning af IT-politik her på skolen, og det andet omkring Trivsel og Kommunikation.
Begge arrangementer inddrager forældrene.

•

Udviklingsarbejdet mellem skolen og PPR, hvor der har været fokus på overgangen
mellem hjemklassen og piraten er næsten i mål.

•

I uge 6 er der temauge på skolen, hvor at emnet er trivsel.

•

I den næste tid arbejdes der på årsplaner, hvor matematik og dansk er den røde tråd
igennem den fag-faglige tilgang.

•

Skolebytte i år bliver flyttet fra uge 36 til uge 37. Dette skyldes udfordringer på en skole,
som vi skal bytte med. Madtanter og andre involverede er informeret og har tilkendegivet
at det kan lade sig gøre. Der følger mere info fra skoleleder i ugenyt.
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4. – Orientering fra formand
Sheena
• Gennemgang af forretningsorden side for side. Det betød en god og saglig drøftelse om
emner som klassestørrelse, kommunikation,økonomi og diverse arbejdsprocesser.
Forretningsorden blev godtaget 1. gang, og så skal den godkendes igen på næste møde
som det foreskrives i netop forretningsorden.
5. – Nyt fra Økonomiudvalget
Sheena/Anders
• På økonomiudvalgsmøde den 9. januar, kunne vi godkende en overførsel på 500.000 fra
konto til opsparing. Det betyder at vi nu er kommet i mål med en opsparing på
1.000.000kr.
Bestyrelsen har de sidste år, arbejdet udfra en 3 årig økonomisk strategi, som omfatter at
vi ultimo 2017 er i stand til at lave en ny aftale med kreditforeningen og afdrager
minimum 1.000.000 millioner på det lille lån. Forventningen er at vi så kan få en ny
afdragsfriperiode for det store lån, og at vi så kan indfri det lille lån i samme periode.
Håbet er at vores gæld vil falde til 4-4,5 millioner, som er passende for vores størrelse af
skole. Der kan findes slides med denne strategi på hjemmesiden.
•

De sidste vinduer i mellemgangen kommer og isættes i uge 7

6. – Nyt fra PR-udvalget
Betina/Line
• Den 12 januar var der åben hus arrangement, og dette var en succes. Der var mange
besøgende og der aftales, at det bør vi afholde igen. Det bliver højst sandsynligt inden
sommerferien.
Sheena laver en plakat, om skoleskiftet og kontaktdetaljer om skolen, som vi kan bruge
på gængse og relevante steder.
•

Vi vil gerne ind og lave markedføringsfremstød i Grenå igen. Vi vil forsøge at få bussen
med ind til Open By Night den 2 juni. Vi mangler endelig bekræftelse, men sæt gerne
allerede kryds i kalenderen nu, da vi får brug for forældre og børn, til at hjælpe med at
sælge skolen.

•

Der kommer en annonce med oversigt over ledige pladser i Djurslands Posten i uge 6

7. – Evt.
• Nyt fra lokaleudvalget.
Der arbejdes stadig på, hvordan vi finder balancen imellem ulån og brug af lokaler, og
det vedligeholdes, som at det medfølger.
Status er at vi nu ved, hvilke foreninger som bruger skolen og har overblik over evt.
aftaler der har været lavet omkring brugen af skolen.
•

Næste møde er 15/3 kl 17 hvor årsregnskabet gennemgåes af vores revisor.
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