Referat for møde d31-10-17
Deltager: Anders, Betina, Heidi ,Jesper ,Line, Søren og Finn Afbud : Louise, Vibe, Michael
1: Godkendelse af sidste referat

Alle godkendte det

2:Udpejning af afløser for Sheena. Kort snak og valget var klart at Søren nu er formand indtil Sheena er
tilbage. Søren gjorde det klart at han ikke var sheena og havde ikke lyst til at være en direkte forlængelse af
Sheena, Men ville køre sin egen stil . Alle var enige.
3a:orinentering fra skolelederen . Jesper fortalte at der var udarbejdet ,i samarbejde med ansatte og
ledelse, et værdigrundlag for fremtiden i sfo. Planen er at den skal drives ud fra Enkle og stærke ideer,
hvor børnene er i centrum med tid til nærvær
3b Der er udarbejdet en trivsels politik , hvor der er primær fokus på mobning på skolen og på de sociale
medier ,hvor vores børn mødes
3c: Skolesekretær. Jesper fortalte at den plan med at bruge de 2 piger fra administrationen på Helle , ikke
var brugbar Pigerne følte ikke de kunne se sig selv i en dobbelt rolle både på Helle og GBF. Derfor var der
blevet søgt en skolesekretær til jobbet . Jesper fortalte at der var over 30 ansøgere og mange var godt
kvalificeret
Der blev aftalt at der skal nedsættes et udvalg som skal med til samtalerne
3d:Jesper fortalte at der er en mulighed for at få flere penge til skolen, ved at ændre retningslinjer for
piraten og beskrive arbejdsgange og resultater for eleverne i piraten., Dette kan tilføre o.8 mil og op til max
1,3 mil og det kan betyde at vi måske kan komme op på 12 elever i piraten. Det stor arbejde og meget
tidskrævende Jesper går all in for det projekt.
3e: Budgettet var ikke færdig, fordi der afventes nogle retningslinjer fra undervisnings ministeriet ,og
derfor kunne der ikke vises et rigtig budget.
3f:Jesper har bortvist elev Michael Kudahl efter flere gange har fået advarsler
4:Orientering fra den fung. formand : Søren fortalte lidt om Skolefesten og ideer til næste gang.
5: Økonomiudvalg : da der ikke var noget budget færdig var der ikke noget at berette
6:EVT Der er bestilt et tageftersyn hos murer Rasmus Jacobsen. Der er flere huller end først antaget
Der blev snakket om at prøve at ændre på mødetiderne for bestyrelsesmøderne i fremtiden . Der blev også
snakket om div projekter i fremtiden. Ifht. KV17 var der også en snak om fremtiden og hvordan friskolerne
bliver takseret pr elev
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