Bestyrelsesmøde for MammenFri
Tirsdag d. 21/6 2016 kl. 19:00 – 22:30

Dirigent:
Referent: Karina
Tilstede: Mikael, Jane, Heidi; Peter, Thomas, Finn, Jacob, Lene, Heine, Jens, Lene, Betina
Fraværende: Helle, Karina,
Pkt. Tid
1. 19.00
2.
3.

19.05

O/B
B

O

Emne
Valg af ordstyrer
Gennemgang af sidste
referat
Nyt fra Mikael

Beskrivelse

Referat
Finn er valgt
Intet at bemærke.
Redesign af hjemmesiden skulle have været lavet efter 2 år, men dette er ikke sket, da vi
ikke har været opmærksom på det.
Der besluttes at vi skal have fat på IT-udvalget/markedsførings-udvalget om denne aftale
skal opsiges med det samme, da opsætningen og fornyelse kan være svær og besværlig.
Janni er stadigvæk delvis sygemeldt, og der er afholdt et møde med hende om forskellige
forslag til at komme i gang igen. Mikael tager sagen herfra.
Søren Emil er ansat i en ny stilling efter sommerferien.
Der er undersøgt nye muligheder for at flytte vores penge over i andre banker der vil give
højere renter. Mikael arbejder videre på dette.
En tidligere ansat skal have efterbetalt noget til pension og løn, da vedkommende har været
ansat på nogle forkerte vilkår. Der er tidligere lavet nogle beregninger, som heller ikke har
holdt stik, så det bliver dyrere end oplyst. Mikael har lavet en ordning nu og det bliver
afregnet snarest.
Der er afholdt udmeldelsessamtale med Johan, Peter og Ann Sofie
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Isabell og Philip er siden blevet meldt ud også og der skal afholdes samtaler med dem i
nærmeste fremtid.
Der blev diskuteret bredt om de forskellige årsager og Mikael vil tage det til efterretning
Mikael arbejder på at lave en avis, som vil fortælle om, hvad der skal ske i det næste
skoleår. Den vil blive færdig og rundsendt inden sommerferien.
Årsplanen for næste skoleår er færdig. Generalforsamlingen vil blive tirsdag 18 april 2017.
Konstituerende bestyrelsesmøde vil blive tirsdag den 25 april 2017.
Bestyrelsesmøde i sept. flyttes til tirsdag den 13, Samme tid men muligvis uden deltagelse
af de ansatte.
Der bliver besluttet at 0 klasse stadigvæk skal have en T-shirt ved start og den nuværende 0
kl. skal også have en udleveret.
Der er indskrevet 4 elever til skolestart 2016 og de er fordelt på 4 forskellige klassetrin. Der
er desuden indskrevet 12 elevere til 0. kl med start i 2016.

4.

O

Nyt fra Jane

Ny pige i vuggestuen og hun er startet.
Der er så desværre også udskrevet en af børnehaven.
Der er udarbejdet en ny bevægelsespolitik efter vi er blevet recertificeret som bevægelses
institution.
Der har været tilsyn fra kommunen. Det var et positivt tilsyn.
Normeringen i børnehaven er kigget igennem og der skal ansættes mere til denne afdeling.
Det skal være i en tidsbegrænset stilling og Jane kom med et godt forslag. Der besluttes at
give Jane lov til dette.
Der er rejst sag fra BUBL i forbindelse med en afskedigelse, som de ikke mener er sket
korrekt, men der bliver arbejdet videre på dette.
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Jane fremlægger en statistik vedr. sygefravær i 2016 på 7,9 %. I gennemsnit fra januar til
nu. Det for højt i forhold til landsgennemsnittet. Der skal arbejdes på dette således at det
bliver forbedret fremadrettet.
Mikael fremlægger et gennemsnit på 3 % på skoledelen og det er noget lavere end
landsgennemsnittet.
Jane har haft en udfordring vedr. sommerferie planlægningen og vil gerne have op til
diskussion om der skal være lukket 3 uger til næste år. Det punktsættes til næste møde.
Jane har meldt sig til det sidste grundmodul vedr. hendes ledelsesuddannelse.
Så hun skal læse i Århus og er ikke til stede nogle arbejdsdage til efteråret i forbindelse med
dette. Hun vil selv stå for at søge evt. tilskud hjem til dette.
Jane har bedt om at få et tilbud fra et nyt rengøringsfirma, da vi ikke er tilfredse med den
udbyder vi har nu.
5.

O

Nyt fra formanden
-

6.

O

Markedsføring
sudvalget,
Pernille krog
formanden
kontaktes af
Bernita for at
rette fejl i
salgsannoncer
hos
ejendomsmæg
ler.
Økonomi /Lene

7.

O

APV/Karina

Benita har kontaktet vores arkitekt(Keld) og der skulle være noget vi kunne fremlægge på
vores møde i august vedr. vores byggeri. Punksættes til august.
Der skal stilles konkrete forslag til legatudvalget vedr. hvad der kan søge tilskud til. Fx
smartboard, ny tilbygning når der forelægger tegninger, osv.
Der har været møde med kontaktforældrene. Benita foreslår, at der bliver valgt nogle fra
vuggestuen/børnehaven til dette udvalg også. Jane finder en dato for dette.
Der har været en forældre kontakt til Bernita og personen er kommet med forskellige
punkter, som vedkommende mente der skulle tages hånd om i bestyrelsen.
Lene fremlægger vores budget.
Der kan muligvis være nogle periodiseringer som kan flytte det lidt, men Lene mener at det
ser trygt og sikkert ud.
Lene finder 7 nøgletal som vi kan forholde os til. Fremlægges næste gang.
Udsættes
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8.

B

Rengøring
Kontakt til Midttrafik
ang. bus/Bernita

Midttrafik er kontaktet og der har lige været høring i januar 2016, men der kan/skal
indsendes en ny til januar 2017. Skal punktsættes til oktober.
Busplanen er lavet for 2016 og den kan ikke ændres.

9.

B

Klassekvotient i
kommende 1.
klasse/Michael

10.

O

Spørgeskema til
forældre,
tilfredshedsundersøgel
se/Benita

Jane og Mikael kommer med et oplæg og de tager Karina med i denne proces,

11.

O

August 2017

12.

B

Hjemmeside
udløbsdato
Fordeling af opgaver i
bestyrelsen

Beslutning om vi skal
have flere børn i 1
klasse efter samtale
med lærerne.

Der gives på nuværende tidspunkt ikke yderligere dispensation til flere elevere i vores 1. kl
efter sommerferien.

Der skal svares på de mails der sendes rundt i bestyrelsen. Det er vigtigt.
Hvem tager sig af hvad i bestyrelsen således at der er en bedre fordeling af de forskellige
opgaver som er i bestyrelsen?
Udmeldelsessamtaler; Thomas melder sig til dette.
Hjemmesiden; Mikael og Jane samt markedsføring udvalget står for dette.
Bindeled til de forskellige udvalg er valgt flg.
Bygningsudvalget - Jens Baastrup og Finn
IT-udvalget; - Jacob
Markedsføring; - Lene
Rengøringsudvalget; - Finn
Aktivitetsudvalget; - Benita
Legat udvalget; - Peter
Koordinerings udvalget; - Benita
Der skal tages nye billeder til hjemmesiden. Lene har meldt sig til dette.
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Der skal afholdes en MUS-Samtale med Mikael
Mikael sender nogle forslag til datoerne til Benita og Finn som står for afholdelse af denne.
13.

Karaktergivning i
8.klassen på
MammenFri

Der er ved en fejl givet karakter på skolen og dette skal beklages. Disse er dog givet på
opfordring fra elevernes side. Der er tidligere besluttet at der ikke gives karakterer på
MammenFri og hvis det skal ændres, så skal det tages op på ny.
Skal også med i det spørgeskema der skal udarbejdes til forældrene. Punkt 10.
Kan evt. punksættes til et senere møde hvor der laves et oplæg.
Der er kommet et brev fra en bekymret forælder, som blev vendt i bestyrelsen og der skal
gives en tilbagemelding på dette. Det står Benita for.

14.

O

Skoledagens
længde/Benita

15.

O

Følordning/Benita

Undervisning
lektioner hver årgang,
som minimum skal
have efter
undervisningsministeri
et kontra MammenFri

Mikael fremlægger tal på dette. Timetallet ligger jævnt i forhold til folkeskolen.
Eleverne har så ikke så lange pauser og UUV timer på MammenFri, således at de ikke er
fysisk tilstede på skolen så mange timer som de er på folkeskolen.

Mikael rundsender en liste over de nye forældre og placerer bestyrelsen jævnt i forhold til
følordningen.
Finn/Peter undersøger om der findes en nyere version af brevet og opgaverne til os.
Skal der være tilsvarende følordning til forældrene til vuggestue/børnehaven?
Punktsættes til et senere møde.

16. 22.10 22.15

Oplæsning og
godkendelse af referat

Godkendt

17. 22.15 22.30

Evt.

Intet

