Referat af bestyrelsesmøde
På Vestermose Natur- og Idrætsfriskole.
Dato: 6. marts 2018, kl. 18.30-21:00 (ekstra mødetid for bestyrelsen 18.00-18.30)
Til stede: Mike, Søren H, Bendt, Heidi, Henrik, Heidi, Jens, Lene, Gitte, Maria A, Maria H

DAGSORDEN:
Åbne punkter
1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Henrik Referent: Maria A
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen er godkendt forud for mødet.
3. Underskrift af seneste referat
Seneste referatet blev underskrevet af de tilstedeværende.
4. Nyt fra Støtteforeningen
Bestyrelsen foreslår at skolens bestyrelse ikke deltager på alle møder, men bliver indkaldt til
relevante møder hvor der er brug for det.
5. Børnehave
a. Folder/regelsæt
Regelsæt er afleveret til skolens ledelse, men skal revideres da det er for langt til at være et
regelsæt. De ti vigtigste punkter skal fremhæves til en lettere version.
6. SFO
a. Målsætninger og plan i kommende periode
Pædagogiskdag blev brugt på at udarbejde planer der beskriver hvordan vi når målet.
Det diskuteres hvorvidt det kunne være muligt at tilbyde SFO eller klubtilbud til børn i 5.
klasse. Hvad skal der til for at tiltrække børnene?Hvordan ser økonomien ud til det?
7. Undervisning/ Skole
Fagfordeling er i gang. Forventes færdig i løbet af marts.
Coretræning bliver implementeret som en naturlig del af idræts timerne. Resultaterne af projektet
er meget tydelige både fysisk hos eleverne og i undervisningen. For elever i 1. til 3. klasse arbejdes
der på at implementerer børne yoga.
a. Elevstatus
Pt. 145 elever, en på prøve.
b. Forberedelser i tilfælde af lockout
Det vedtages at der skal udsendes en rundspørge til forældre om mulighed for at hjælpe til
såfremt lockout bliver en realitet.
8. Arrangementer
a. Generalforsamling
Bestyrelsen mødes 17.30, generalforsamling starter kl. 19.00 til 21.00
Sidste forberedelser er på BM møde 11. april
b. Evaluering af pædagogisk dag
Det var som udgangspunkt en god og produktiv dag, alle grupper har arbejdet koncentreret
om hvor vi er, og hvordan vi kommer videre. Alle afdelinger har specifikke mål der skal
arbejdes på. Opfølgning af arbejdet følges op afdelingerne individuelt og i samarbejde med
ledelsen.
c. Arbejdsdage i maj
Udvalget arbejder med en plan for hvad der skal laves.
Indbydelse og plan bliver udsendt snarest.
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Næste møde for udvalget er ikke vedtaget.
Fredag mad hold: Lene og Gitte
9. Udvikling
a. Lokalbladet
Der er sendt en mail til de øvrige ejere, vi afventer svar.
b. Bestyrelsens rolle og forretningsorden
Blev gennemgået, tilrettet og godkendt.
c. Vedtægter – opdatering mangler
Vedtægterne skal opdateres.
Pause

Lukkede punkter
10. Personale
11. Skolekøb/kontraktændring
a. Opdatering
b. Huslejeregulering
12. Bus
13. Økonomi
a. Opdatering på budget og økonomiudvalgets arbejde siden sidste møde
i. Revisor/bogholder
ii. Likviditet
iii. Månedlige budgetmøder, fastholdelse af budget
b. Restancer på forældrebetaling –status og strategi ifht PBS
c. Driftsgaranti
14. Diverse
15. Punkter til næste møde og dato for næste møde 11. april
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