Gjerrild-Bønnerup Friskole
Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 7.4.2021 klokken 19.00 – 21:00.
I store gruppen.
Deltagere: Lisa, Thomas, Anders A, Anders E, Søren, Lasse, Jens, Vibe, Maria, Finn og Kim.
Afbud: Anders
Mødeleder: Thomas
Referent:
Lisa
Kageleder: Lisa, Thomas, Vibe, Anders E, Anders A, Søren, Maria, Jens, Finn, Lasse og Kim.
Tid i min.
1. - Godkendelse af dagsorden
 Godkendt
2. – Orientering fra formanden
 Generalforsamling 28. april
Invitationen er sendt ud rettidigt d. 7/4-2021. Af forskellige
årsager er der 3 bestyrelsesmedlemmer som ikke modtager
genvalg. Vi har derfor brug for nye medlemmer til bestyrelsen
 Er man interessert i at høre nærmere om arbejdet i
bestyrelsen så er man altid velkommen til at kontakte de
nuværende medlemmer for mere info.
3. – Revisor er med online
 Revisoren gennemgik regnskabet for bestyrelsen.
4. – Orientering fra skoleleder
 Elever
Vores elevtal er 120 til næste år med de tal vi kender nu. Vi
har en stor 9. klasse der går ud og en lille TSFO der er er
startet.
Kim har taget kontakt til TSFO i år 2022 og pt. er der 18
skrevet op til start 01.04.2022.
 Fagfordeling – proces
Lærerne holder faglig dag fredag d. 9/4 hvor der bl.a. skal
tales om skolestrukturen 2021/2022 og klassefordeling til
næste år.
5. – Orientering fra medarbejderrepræsentant
 Alle er kommet godt i gang efter påske. De lærere der ikke har
været fysisk på skolen glæder sig til at komme tilbage.
Lærerne ønsker sig en opdatering af kælderen. Bestyrelsen
beder om en ”ønskeseddel” så vi kan vurdere hvad der er
mulighed for. Ik så ringe festival sponsorer 5.000 kr. til f.eks.
et andet elklaver.
6. – Orientering fra økonomi udvalget
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Anders Søren


Økonomiudvalget holdt møde 6/4. Der blev indstillet til
bestyrelsen at der skal afsættes penge til yderligere
annoncering. Yderligere herom i pkt. 7.
7. - henvendelse fra forældre i 3. – 4. – 5. se vedhæftede bilag
Bestyrelsen har drøftet det referat som er kommet fra
forældremødet i 3., 4. og 5. Der er drøftet fordele og ulemper ved den
sammenlæsning der har været valgt sidste år. Der er aftalt, at
lærerne snakker videre om det på deres møde 9/4 hvorefter der
hurtigst muligt meldes ud omkring hvilke klassesammenlæsninger der
bliver en realitet til næste år.
8. – Rengøring
 Punktet udgår og flyttes til næste bestyrelsesmøde.
9. – PR
 Punktet udgår og flyttes til næste bestyrelsesmøde.
10. - Evt.
 Vi har fået doneret en signeret bogserie på 5 bøger af Steen
Lassens ”Min smerte, din skæbne, som omhandler mord i
fjellerup og omegn.
11. – Lukket punkt.
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Næste møde er
Onsdag d. 12/5 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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