Gjerrild-Bønnerup Friskole
Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 9.9.2020 klokken 19.00 – 21:00.
Deltagere: Lisa, Thomas, Vibe, Anders A, Anders E, Søren, Maria, Jens, Finn, Maria, Lasse og Kim.
Afbud:

Vibe og Jens

Mødeleder: Thomas
Referent:
Lisa
Kageleder: Lisa, Thomas, Vibe, Anders E, Anders A, Søren, Maria, Jens, Finn, Lasse og Kim.
Tid i min.
15

Ulrik vil præsentere legeplads ideer.
Bestyrelsen har efterfølgende besluttet at der skal afsættes midler til
nye legeområder. Thomas taler med Ulrik om det videre forløb.
1. - Godkendelse af dagsorden
 Godkendt
2. – Orientering fra formanden
 Bus situationen
13.42 afgangen er en flexafgang som der skal bestilles tid til.
Børnene hentes i taxaer efter skole hver dag.
Vibe og Kim har haft møde med Midttrafik og Norddjurs
kommune om det uholdbare i ovennævnte situation.
Status pt. er, at der skal være møde d. 28/9 i teknik og miljø
udvalget hvor en evt. ny løsning skal besluttes.

Ulrik

(O) Vibe

20

3. – Orientering fra skoleleder
 Elevtal pr. 5. sep. - 124 elever.
Der var budgetteret med 120.
Vi modtager stadig løbende henvendelser på nye elever til
vores skole på flere forskelllige klassetrin.

( O )Kim

25



Samarbejdsmøde mellem bestyrelse og medarbejdere 3/11
2020 + 23/2 2021 begge dage 13:30 – 17:30



Fjern uv. og vikardækning i storegruppen
I coronatiden kan lærere der er hjemme på coronamistanke
fjernundervise storegruppen.



Orientering om kælderen
Kælderen er blevet renoveret og kan snart benyttes igen 



Orientering om SFO undersøgelsen
Det undersøges pt. ved forældre til SFO børn om de kunne
ønske ændrede åbningstider. Undersøgelsen slutter 18/9
hvorefter bestyrelsen vil kigge på de indkomne besvarelser.

5
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Nørre Djurs Hallen inviterer
Vi er blevet inviteret til et møde omkring fremtidens Nørre
Djurs hal mandag d. 14/9 fra 19-21.30. Finn og Søren
deltager.

4. – Orientering fra medarbejderrepræsentant
 Corona fylder en del for lærerne igen, da det giver fravær
blandt både elever og lærere.
 SFO savner et sted at lege.

(O) Lasse

10

5. – Orientering fra økonomi udvalget

(O) Anders Søren

10

(B) Vibe

10

(D) Vibe Kim

15

(D) Vibe

15



Vi holder os fint til budgettet.

6. – Fordeling af bestyrelsesmedlemmer på de forskellige

klasser.
 Lillegruppen = Lisa
 3,4,5 = Vibe
 6 = Thomas
 7 = Finn
 8 = Anders E
 9 = Søren
7. – Evaluering af skolebytte



Evaluering af skole-blive-bytte:
Det blev en særlig temauge/skolebytte. Der manglede nogle
elementer men var stadig nogle af de velkendte elementer.
Kompensation for madtanterne.
Madtanterne bliver fritaget for 2 rengøringsdage for deres
indsats. De sluttede af torsdag med at gøre hele skolen ren.

8. – Bestyrelsens årshjul – se bilag
 Økonomimøde og bestyrelsesmøde er afholdt som aftalt.

9. – evt.
 Vi har lavet et genopslag til ny skolesekretær. Frist for
ansøgninger er fredag d. 18/9.




Næste møde er
Onsdag d. 7/10 kl. 19.00
O: Orientering – B: Beslutning – D: Diskussion
Ventende punkter:
- Ny ferielov (mette deltager)
- Takster
- Bus-venner
- Tilbud fra Softcontrol
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-

Åbne økonomimøder med tilmelding
Navneændring? Til Gjerrild Friskole
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