Gjerrild-Bønnerup Friskole
Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 9.12.2020 klokken 18.00 – 21:00.
Deltagere: Lisa, Thomas, Anders A, Anders E, Søren, Lasse, Jens, Finn og Kim.
Afbud: Vibe, Maria,
Mødeleder: Thomas
Referent:
Lisa
Kageleder: Lisa, Thomas, Vibe, Anders E, Anders A, Søren, Maria, Jens, Finn, Lasse og Kim.
Vi starter med det store kolde bord.

Tid i min.

1. - Godkendelse af dagsorden
• Godkendt
2. – Orientering fra formanden
Formanden er fraværende så punktet springes over.
3. – Orientering fra skoleleder
• info aften 7 jan, best. Rep?
Vi holder informationsaften for kommende skolebørn d. 7/12021 fra 17-19. Kender i nogle der skal starte i skole næste år
så spred gerne rygtet ☺
• Personale
• Elever
Der er startet en ny dreng i 5. klasse og en pige i 7. klasse.
Vores elevtal er pt. 131. I det nye år starter der 2 nye. Til vores
6. klasse har vi pt. 4 på venteliste.
• Feriepengeforpligtelse
Kim har talt med revisoren. Det er ikke nogen fordel at
indbetale hele beløbet til fonden med det samme. Der kan være
større fordele ved at beholde pengene.
4. – Orientering fra medarbejderrepræsentant
• Julemåneden er i fuld gang. Der er lidt øget fravær hos
lærerne og eleverne pga. sygdom/mistanke om corona. 6/7/8
klasse skal arbejde hjemmefra mandag d. 14/12.
Lærergruppen omkring disse klasser skal arbejde med
støttefunktionen i klasserne og hvordan den administreres
bedst.
5. – Orientering fra økonomi udvalget
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Ulriks forslag til Parcour
Vi har efter lange drøftelser besluttet ikke at benytte tilbuddet
til indkøb af parcouranlæg pt. Anlægget er på tilbud til en
meget favorabel pris, men faldunderlag mv. er så stor en
yderlig omkostning at vi gerne vil fokusere på at få lavet en flot
legeplads til lillegruppen lige pt. Vi gemmer tilbuddet og håber
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•

vi kan forhandle os frem til at købe det billigt måske næste år.
Godkende budget 2021
Budgettet er gennemgået og godkendes.

6. – Hvordan hjælper vi klasser der modtager mange elever.
• Hvordan sørger vi for, at de nye elever sammen med deres
familie bliver bedst muligt integreret i klassen/skolen. Hvordan
hjælper vi klassen/lærerne med at integrere de nye elever
bedst muligt. Oplagt punkt til et fællesmøde mellem lærerne og
eleverne.
7. – Datoer for social arrangement i marts.
Søren og Finn sender en dato ud til marts.
8. – ugenyt
Punktet udgår.
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9. – Evt.

Næste møde er
Onsdag d. 13/1 kl. 19.00
O: Orientering – B: Beslutning – D: Diskussion
Ventende punkter:
- Takster
- Bus-venner forår 2021
- Tilbud fra Softcontrol/fjernvarme
- Navneændring? Til Gjerrild Friskole
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