Indkaldelse til bestyrelsesmøde
På Vestermose Natur- og Idrætsfriskole.
Dato: 11. Januar 2018, kl. 18.30-21:00
(forældrevalgte mødes kl 18.00)
Til stede: Christina, Mike, Lene, Gitte, Bent, Heidi W, Henrik, Kathrine, Søren & Heidi A.

DAGSORDEN:
Åbne punkter
1. Valg af ordstyrer og referent
a. Henrik & Heidi
2. Godkendelse af dagsorden
Ok – påtale om at ”bortvisningssag” flyttes til lukkede punkter.
3. Underskrift af seneste referat
Ok
4. Nyt fra Støtteforeningen
Intet nyt – møde næste uge. Fastelavnsboller til fastelavn 9. februar
5. Børnehave
Personalet har fået overtøj med VNI tryk.
Mange nye udfordrende børn – ressourcekrævende. Nogle forældre med børn på skolen, tror der
er plads garanti i børnehaven. Skal opskrivningen optimeres? Skal vi være skarpere på
indskrivningen generelt?Vi skal være bedre til at screene børnene inden indmeldelse. Nye børn og
forældre skal ”på prøve”.
6. SFO
Der er tilføjet ekstra ressourcer ifht. personale og aktiviteter. Udeliv og bevægelse skal fortsat
tænkes ind.
7. Undervisning/ Skole
a. Elevstatus
143 – 3 på prøve. 29 ansatte
8. Arrangementer
a. VNI er tilmeldt Rynkeby Løbet, fredag den 23. marts fra kl. 11-13. Der er behov for hænder
fra bestyrelsens side. Vi støtter Børnelunge Fonden
b. Jule morgenbord evaluering
- Fremadrettet klassearrangement, forældrerådene er tovholder – klasserne
sørger selv for forplejning. Evt. fra 7.30 c. GF
- Maria H og Maria A stopper, Mike ønsker genvalg, Heidi A & Jens er på valg,
Heidi A ønsker genvalg.
d. Arbejdsdag Maj
- Arbejdsdagsudvalg nedsættes (Henrik, Kenneth, Kathrine, Søren H og Søren)
– der indkaldes til møde
9. Udvikling
a. Lokalbladet
Maria A stopper til generalforsamlingen – en anden skal overtage? støtteforeningen bliver
spurgt om de er interesseret.
b. Bestyrelsens rolle og forretningsorden– status
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Pause

Forretningsorden og funktionsbeskrivelser – der udarbejdes udkast. Kan give
en gennemsigtig struktur. Planen fremadrettet er at alle medlemmer af
bestyrelsen inkl. Suppleanter har en eller flere arbejdsopgaver.
- Bestyrelsens rolle –gemmes til den nye bestyrelse
c. Facebook annoncering
Der kigges på hvem der skal stå for det fremadrettet – flere muligheder i spil.

Lukkede punkter
10. Personale
a. Bortvisnings sag
b. Sag ifht. Bussen
c. Birgit sygemeldes i 6-8 uger grundet operation.
11. Skolekøb/kontraktændring
a. Strategi
b. Huslejeregulering
12. Resultatløn
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
c. Driftsgaranti
14. Diverse
Blå mandag den 14.5.18
15. Punkter til næste møde og dato for næste møde d. 5.2-18
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