Gjerrild-Bønnerup Friskole
Dagsorden til bestyrelsesmøde 0nsdag 15. marts 2017 kl. 17:00 på lærerværelset.
Deltagere: Anders, Betina, Heidi, Helle, Jesper, Line, Louise, Sheena, Søren & Vibe
Afbud:
Mødeleder: Sheena
Ordstyrerrække: Anders, Betina, Heidi, Helle, Jesper, Line, Louise Sheena, Søren,& Vibe
Referent: Sheena.
Kagelederrække: Anders, Betina, Heidi, Helle, Jesper, Line, Louise, Sheena, Søren & Vibe
1 – Opsamling på sidste møde .31. januar 2017 (O)
• Underskrift på referat – underskreven

Sheena

2 - Godkendelse af dagsorden (B)
• Godkendt

Alle

3 – Fremlæggelse af årsregnskab af revisor. (O)
Alle
• Afbud fra revisor.
Vi forslår revisor at vi mødes kl. 17 ondag den 5/4 inden generalforsamlingen, og
gennemgår regnsskabet. Vi har som forberedelse til dette møde fået udkastet og der har
ikke været punkter til drøftelse. Umiddelbart ligner det et regnskab til godkendele.
Jesper vender tilbage til Sheena såvidt at revisor er indstillet på denne løsning. Sheena
orienterer resten af bestyrelsen.
Efterskrift: Revisor bekræfter at vi mødes kl 17 inden generalforsamlingen – husk lige at
tjekke regnskabet igennen igen inden.
4 – Orientering fra skoleleder (O)
• Jesper orinterer om følgende:

Alle

- Der arbejdes målrettet med de fag-faglige mål nu. Arbejdet i pædagogisk råd, omkring
at definere hvilke mål at skolen knytter sig op på er godt i gang.
- Det første fag som der arbejdet på er dansk (flere fag følger), og den røde tråd i faget
fra 0. klasse og op til og med 9.
- Udviklingsarbejdet med PPR er ved at være defineret. Ressourcemæssigt matcher vi nu
den støtte som skal gives til eleverne. Samarbejdet mellem overgange fra Piraten til
stam/hjemklassen har der også været fokus på, om det er hel eller delvis overgang.
Der arbejdes med kontrakter, i forhold til at sikre hvad eleven skal lærer, mens man er i
Piraten, samarbejdet mellem Pirat – klasselærer – forældre, og hvordan at skolen skal
følge op på både samarbejde og overgange.
- Der har været afholdt MedarbejderUdviklingsSamtaler (MUS) og de efterfølges af en
ArbejdsPladsVurdering (ARP) Denne vurdering vil senere bliver fremlagt for bestyrelsen til
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drøftelse af analysen.
-Sheena spørger ind til skolens sikkerhedsudvalg, som består af Jesper, Lene
(ArbejdsMiljøRepræsentant AMR) og Heidi (TillidsRepræsentant TR): Sikkerhedsudvalget
har til opgave at planlægge og koordinere sikkerheds- og sundhedsarbejde. Sheena
fremsender noget materiale til Heidi, som hun har fra egen rolle i anden organisation.
-Elevtallet – der er netop en opsamling i gang i øjeblikket, for at få et anslået overblik over
elevtallet for skoleåret 2017/2018. Dette drøftes på næste møde i bestyrelsen.
-Jesper er i gang med at etablere et ledelsesmæssigt netværk med andre Friskole på
Djursland. Formålet er at Jesper har sparringsmuligheder og kan drøfte de mange fælles
udfordringer.
- Der kommer tilsyn i uge 12. Beretnignen vil blive forlagt på generalforsamlingen.
5. – Orientering fra formand(O)
Sheena
• Vinduerne – status.
Vi har opmærksomheden rettet mod de brandforhold som skolen skal leve op til, og i den
forbindelse har der været tvivl om de nye vinduer levede op til disse krav. Vi valgte ikke at
sætte resten af vinduerne i førend at vi var sikre på, at vi levede op til kravene.
Efterfølgende har vi nu både mundtlig og skriftligt bekræftet at det gør vi, og det betyder,
at resten af vindueren snarest kommer i.
•

Anders og Sheena har netop afholdt MUS med Jesper. Vi er ved at kende hinanden, og
kan nu klarere fornemme hvad der hører til den daglige drift og administration, som er
Jespers ansvar, og hvad der er bestyrelsens opgaver.
Vi fortsætter det gode samarbejde.

6. – Godkendelse af ændringer i forretningsorden 2. gang (B)
Sheena
• Gennemgang af forretningsorden – forslag til ændringer fremstilles for 2. gang og
vedtaget. Den nye forretningsorden lægges på nettet snarest.
7. – Generalforsamling (D)
Alle
• Valgoversigt – på plads.
Betina Hansen, Line Sojni, Louise Bang, Sheena Healy & Vibe Bennetsen ønsker alle
genvalg.
• Godkendelse af dagsorden - godkendt
• Annoncering – har været i lokalavisen i uge 12
• Dirigent – Kandidat på plads – Sheena tager kontakt inden generalforsamlingen.
• Pasning og forplejning
Vi starter grillen op, og giver en pølse fra kl 18, således at der forhåbentligt er lidt
mindre stress lige midt i aftensmaden.
Søren og Louise er torvholder herpå.Resten af opgaverne fordeles – Sheena udsender en
opgaveliste internt inden generalforsamlingen.
8. – Nyt fra udvalgene – medarbejder rep.(O)
• Intet nyt
9. – Evt.
• Sheena indstiller en ekstra bevilling til skolens vedligeholdelse og driftskonto ifm af nye
arbejdsredskaber. Dette modtages primært positivt. Der arbejdes videre med
mulighederne.
Søren Kejser ønsker noteret at han ikke er positivit indstillet overfor ekstra bevilling.
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O: Orientering – B: Beslutning – D: Diskussion
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