
Referat af  bestyrelsesmøde på MammenFri  
Tirsdag d. 15-08-2017 kl. 19:00 – 22:30 

 

 

Tilstede var 

Skole:  

Bestyrelse: 

Suppleanter: 

 

Mikael, Jane, Helle, Poul Martin  

Benita, Thomas, Lene, Finn, Heine, Karina  

Karin, Jens, Leo 

 

Fraværende: Erik  

Referent: Finn 

  

 

Pkt. Tid O/B Emne Beskrivelse Referat 

1.  19:00  Valg af ordstyrer  Heine er valgt 

2.    Gennemgang af 

sidste referat 

  

3.  19.05 O Nyt fra Mikael Status på 

forældrebetalt 

rengøring.  

 

Ny hjemmeside  

Vi har desværre ikke fået forlænget forsøgsordningen med frugt i skolen, 

derfor udleveres kun frugt i Mammutten. 

  

Lone er kommet godt i gang, samarbejdet med Sultana er afbrudt. Pga 

sygdom 

 

Rengøring:  

Der er modtaget besvarelse fra 43 familier, pt mangler 17 familier at svare 

Der er 28 der siger nej til at betale for rengøringen   

15 siger ja  

 

Forslaget om at kunne betale sig fra rengøring bliver dermed ikke til noget.  

Lene laver et skriv til torsdagsbrevet. 

 

Tidspunktet for hovedrengøringen var ikke optimalt, af hensyn til lærernes 

forberedelse, og ønskes flyttet.  Finn kontakter udvalget.  

 

Mikael har undersøgt markedet mht ny hjemmeside, og der forventes ny 

udbyder med udgangen af august.   
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4.   O Nyt fra Jane  BH / SFO / VS er også kommet godt i gang.  

Der er kommet / kommet nye børn og der skal afholdes velkomst samtaler, 

Finn deltager, Jane koordinerer. 

 

Markedsføring, der reklameres i flytteguiden det næste år for at ramme 

nytilflyttede familier i lokal området.  

 

Den ophørte maddag i BH / VS samt aktiviteter blev vent.  

    

5.   O / B Nyt fra formanden   Intet nyt her, resten er punktsat.  

6.   O Økonomi / Lene  Lene fremlagde tal frem til 31/7  

Samlet set følges budget, der er dog brugt flere penge på løn i VS / BH 

dette pga indkaldte vikarer.  

  

7.   B Byggeri   

/ Finn  

Godkendelse af 

tegninger. Ver. D 

Forventes fremsendt 

inden mødet. Pt er de 

ikke færdige…. 

 

Godkendelse af 

økonomi for 

yderligere tegninger 

og beregninger. 

  

Videre plan.   

Tegningen ver. D er godkendt 

 

Erik & Finn holder møde med bygningsudvalget den 21/8, for at planlægge 

det videre forløb.  

 

Der er ikke besluttet noget ifm yderligere tegninger.  

 

8.   B Værdier  

/ Benita 

Godkendelse af de 

endelige værdiord.  

 

Videre plan   

De nye værdiord blev besluttet med applaus og er dermed  

 

 Fællesskab 

 Nærvær 
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 Fokus på det enkelte barns udvikling  

 

Benita fremlagde derefter de 2 fremsendte forslag til vedtægtsændringer.  

1. Værdiordene direkte i vedtægterne  

2. ingen ord direkte i teksten, men at de skal de tages op til revision hvert 

xx år  

 

-det blev diskuteret hvor tit xx i så fald er.  

 

Der er version 2 der arbejdes videre med.  

Det blev besluttet at det ikke skal fremgå af vedtægterne hvor tit ordene 

skal revideres, dette skal fremgå af forretningsordenen.  

 

Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for at tilrette 

vedtægterne.  

 

Benita tilretter forslaget og sender til Mikael, så det kommer i 

førstkommende torsdagsbrev. 

 

 

1. ekstra ordinære generalforsamling aftales til 5/9. kl 19:00 

2. møde til den 19/9 kl 18:30  

 

 

9.   B Forretningsorden  

/ Benita – Erik 

Godkendelse af 

forretningsorden  

Punktet udskydes til efter den 2. ekstraordinære generalforsamling   

10.   O 7/8 klasse 

fremtidsudsigter  

/ Benita 

 Der er udmeldt i alt 7 elever fra 4 familier, hen over sommerferien, fra hele 

institutionen.  

Mikael fremlagde tilbagemeldingen fra den afholdte udmeldelsessamtaler, 

der er pt kun afholdt samtale, med 1 familie.  

Der blev diskuteret om hvorvidt skolen forsat skal tilbyde 8. kasse eller om 

skolen kun skal gå til og med 7. klasse. Der er intet besluttet. 
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Der er udarbejdet en opgørelse over hvor mange og hvornår i skoleforløbet 

eleverne er udmeldt fra skole 

 

De forskellige årsager til skoleskiftene blev vendt.  

 

Forældrene skal involveres. Punktet fortsætter.  

11.   B Skriv vedr. 

tavshedspligt  

/ Benita 

 Oplægget fra Benita blev godkendt, og benyttes af nuværende og fremover 

til nye bestyrelsesmedlemmer.  

 

12.   O Arbejdslørdage  

/Karina & Erik 

Skal der holdes 

mandtal, så vi kan se 

hvem der ikke har 

været der og så 

sende opgaver ud 

efterfølgende.? 

Det kan jo være man 

hellere vil feje en 

torsdag eftermiddag 

end en lørdag. 

Der udarbejdes en liste, med hvem der deltager på selve dagen  

 

Såfremt der ikke er fremmøde kontaktes de pågældende. 

 

Desuden ønskes er på listen, hvor folk på forhånd kan skrive sig på tilføjet 

et felt til noteringe såfremt forældrene ikke kan deltage på selve arb.dagen.  

 

13.  22.10 - 

22.15 

 Oplæsning og 

godkendelse af 

referat 

 Godkendt  

14.  22.15 - 

22.30 

 Evt.  Glemt tøj, snak om ny procedure, skal man afholde aktion over tøj / cykel 

hjelme fremover.   

 

Der skal ryddes bedre op før hovedrengøring, børnene bør deltage på selve 

dagen.  
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Punkt til næste møde:  

 

Velkomst samtaler & koordineringsudvalget deltagelse fra bestyrelsen.  


