
Referat fra Bestyrelsesmøde for MammenFri  
Tirsdag d. 16-05-2017 kl. 19:00 – 22:30 

 
 

Tilstede var 
 
Skole:  
Bestyrelse: 
Suppleanter: 

 
 
Mikael, Jane, Helle, 
Benita, Thomas, Heine, Erik, Lene, Jens, Finn, 
Karin 

Fraværende: Karina, Leo, Poul Martin  
Referent: Finn 
  
 
Pkt. Tid O/B Emne Beskrivelse Referat 

1. 1900  Valg af ordstyrer  Heine er valgt  

2.   Gennemgang af sidste 
referat 

  

3. 19.05 O Nyt fra Mikael Bl.a. Foredrag om 
Mammen Øksen 

Bestyrelses medlemmer skal have oprettet private mail, Finn opdatere efterfølgende 
kontaktlisten. 
Mikael kontakter Aktivitetsudvalget om foredrag om Mammen Øksen,  
 
Kontaktforældremøde afholdes den 23/5 Karin er tovholder fra bestyrelsen og 
kontakter de øvrige forældre, inden mødet. Grillaften arrangeres samt erfarings 
udveksling fra året.  
 
Datoer for året godkendes, Kalenderen, opdateres  
  
Der er slået ny stilling op på tidsbegrænses stilling. Samtaler afholdes den 6/6, 
Karin & Erik deltager i samtalerne.  
Klasselære fordelingen for 17/18 er sendt ud til forældrene,  
Der etableres samarbejde i Fysik med Nørreå skolen. 
 
 

4.  O Nyt fra Jane  Der arrangeres SSP konsulent målrettet mod forældre i BH / VG efter sommerferien 
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5.  O / B Nyt fra formanden  Herunder opsamling 
fra general- 
forsamlingen og 
valgprocedure  
 
Godkendelse af 
kontakt til udvalg 
Bilag: Kontaktliste 
og udvalg  

Benita informerede fra intro kurset for bestyrelsesmedlemmer.  
 
Der skal udarbejdes et papir vedr. Tavshedspligt.  
Mikael tager oplæg med næste gang.  
 
Værdicafen blev vendt, det var en positiv oplevelse, punktet medtages næste gang.  
 
Kontaktlisten godkendt med enkelte ændringer.  
 
Kontakten til de enkelte udvalg blev diskuteret,  
Bestyrelsesmedlemmernes rolle i udvalgene blev vendt – punktsættes til næste gang  
 
Generalforsamlingen blev diskuteret, valgproceduren skal ændres når 
forretningsordenen opdateres.   

6.  O Økonomi / Lene  Lene gennemgik nøgletallene, disse udsendes fremadrettet inden mødet. 
Resultatet for BH & VG undersøges nærmere.  
 

7.   Lønudspil FSL / 
Mikael 

 Mikael præsenterede udspillet fra FSL, og vender tilbage hvis der er nødvendig.  
 

8.  O/B Forretningsorden / 
Benita - Finn  

Skal gøres færdig / 
opdateres.  
Bilag: 
forretningsorden 
fra 2015    

Forretningsorden skal opdateres, punkter der skal ændres er bl.a. valgproceduren til 
generalforsamling, løn, samt godkendelse af forretningsorden.  
Erik, og Benita kommer med et oplæg på en opdatering.   
 

9.  B Rengøring / Lene Skal det være muligt 
at købe sig til 
rengøring?  
eller skal 
skolepengene hæves 
så der er fast 
rengøring på skolen? 

Vi har modtaget tilbud på rengøring af skolen fra samme firma som pt benyttes i 
BH. 
 
De sociale og økonomiske aspekter ved den nuværende rengøringsordning blev 
vendt. Sammen med risikoen ved at indføre betalt rengøring.  
 
Der skal arbejdets videre med tilbuddet.  
Det skal undersøges hvordan prisen, bliver ved forskellige muligheder for tilvalg   
Lene undersøger. Punktet fortsætter  
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Der vil dog stadig 
være behov for 
hovedrengøring  
Bilag: tilbud på 
rengøring  
  

 
 
 

10.  O/B Velkomstsamtaler 
/Jane 

 Følordning for kommende børn blev fordelt. Jane og Mikael indkalder til velkomst 
møder snarrest.  
Erik kontakter koordineringsudvalget for overtagelse af følordningen fremadrettet. 
Punktet fortsætter  

11.  B Ændring af rygepolitik 
/Jane   

Nuværende rygepolitik 
ønskes ændret således: 
Ledelsen ønsker 
mulighed for at kunne 
give ansatte 
dispensation til, at 
ryge uden for 
MammenFri’s område 
i arbejdstiden.  
Bilag: gældende  
rygepolitik  

 
Rygepolitikken revideres til næste gang.  
Erik komme med et oplæg. 

12.  B Mobilpolitik /Jane Ledelsen ønsker at 
indføre mobilpolitik 
gældende for 
personalet.  
Bilag: Oplæg til 
mobilpolitik 

 
Mobilpolitikken er godkendt, med følgende ændring: Ved ture ud af huset skal 
husets mobil medbringes. 
 
 

13.  O Mammutten / Finn  Status på tegninger Finn sender en doodle til aftenmøde  
14.  O APV’er / Mikael & 

Jane 
Tilbagemeldinger på 
afholdte APV’er  

Udsat  

15.      
16. 22.10 - 

22.15 
 Oplæsning og 

godkendelse af referat 
 Godkendt  
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17. 22.15 - 
22.30 

 Evt.  Emner til debat cafe: rengøring,  bygning 

 
 
Punkt til næste møde:  
Værdiordene  
 
 
 
 


