Bestyrelsesmøde for MammenFri
Tirsdag d. 13/09 2016 kl. 19:00 – 22:30

Dirigent: Finn
Referent: Lene
Tilstede: Mikael, Jane, Helle, Poul Martin;
Thomas , Finn, Lene, Jens, Jacob, Heine
Fraværende:
Karina, Peter, Betina
Pkt. Tid
1. 19.00
2.

O

Emne
Valg af ordstyrer
Gennemgang af sidste
referat
Nyt fra Mikael

4.

O

Nyt fra Jane

5.

O

Nyt fra formanden

3.

19.05

O/B
B

Beskrivelse

Referat
Finn

Personale. Jannie kommer ikke tilbage på MammenFri.
Malene kan ikke fortsætte efter efterårsferien, så der opslåes en stilling som løber til
sommerferien. 3. okt. ansøgningsfrist.
Vi har fået Special undervisnings støtte til 6 elever.
Besøg af en i virksomhedspraktik – det forventer vi at sige ja tak til, iform af støtte timer.
Lene og Michael på budget kursus slut september. Udvalgene skal melde ind med ønsker til
økonomien.
Arbejdsmiljørepræsentant kursus Jane, Michael og Poul Martin d. 15-17. november.
Køleskabe i klasseværelserne er stadig ok – Heine tager fat i forældre.
Der starter en ny elev torsdag til 2. klasse, hvor der er søskende som forhåbentlig også
kommer til. Mentor – Thomas Kold.
1 barn til Vuggestuen – starter til April.
2 barn til børnehaven.
Lene Christensen er startet op igen og er kommet godt fra start.
Tildelt 15 timer pr. uge i ½ år fra ressource korpset, en super skarp person som vi har rigtig
meget glæde af.
Fraværsstatistik – er i positiv udvikling – gennemsnitlig 5,5%
Mai-Britt er raskmeldt fra uge 33.
Fælles spisning i VS/BH – stor opbakning, fint arrangement.
Indkøbt 2 vuggestue gynger og en åben bålplads til børnehaven.
Brev fra arbejdstilsynet omkring besøg om 1 månedstid.
APV er fremlagt for personalet på personale møde.
Har deltaget i 2 forældre møder.
Mus samtale med Michael. Han er godt tilfreds. Der skal budgetteres med 2 moduler i skole
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6.

O

Økonomi /Lene

7.
8.

O
B

Ferie/lukkedage
Byggeri/Benita

9.

Logo

10.

Spørgeskema til
forældre/ Finn

11.
12.
13.
14. 22.10 22.15
15. 22.15 22.30

OBS de 7 nøgletal

Benita har kontaktet
vores arkitekt(Keld).
Keld skal komme med
en overslagspris

ledelse til Michael. Måske når han kun 1 i 2017, men vi ser hvordan det går.
Friskole i Fur har nogle ideer som vi skal undersøge nærmere.
Mad til skolefest. Madudvalget kommer selv med den løsning de ønsker.
Regnskabstal fremlagt.
Hvordan er periodiseringen med ejendommens drift, Lene undersøger.
Omkostninger til arbejdsweekend er budgetteret over hele året, så pr. 31-8 har budget en
saldo på 66.666, så Jacob havde ret, vi er ikke foran budget.
Møde med Keld i går. Byggeriet skal projekteres før der kan laves beregning på prisen.
Dette ligger på omkring 75-100 t. hos en ingeniør.
Vil vi bruge de penge før vi kender et budget – Nej.
Vi kontakter Rico for at vurdere om han har en ide - Finn kontakter ham.
Ricco har kontaktet Jacob, som bestiller skilt til skolen. En fil med brevpapir logoet skal
sendes til Ricco. Streamer er bestilt
Forslag til spørgsmål blev gennemgået og tilrettet.
Ny fil bliver rundsendt og her kan der kommenteres, hvorefter det vil blive sendt ud til alle
forældre på institutionen.

.
.
Oplæsning og
godkendelse af referat
Evt.

Mikael har lavet aftale med Vejrumbro omkring samundervisning på naturvidenskabernes
hus.

Punkter til næste møde:
Budget 2017
November møde er Visionsmøde uden medarbejdere.
Punkter til senere behandling:
Midttrafik er kontaktet og der har lige været høring i januar 2016, men der kan/skal indsendes en ny ind til januar 2017/Benita

