Dagsorden til bestyrelsesmøde på MammenFri
Tirsdag d. 19-09-2017 kl. 19:00 – 22:30
Tilstede var
Skole:
Bestyrelse:
Suppleanter:

Mikael, Jane, Helle, Poul Martin
Benita, Lene, Finn, Heine, Karina, Erik
Jens

Fraværende:
Referent:

Leo, Thomas, Karin
Finn

Pkt. Tid
1. 19:00
2.
3.

19.05

O/B

Emne

O

Valg af ordstyrer
Gennemgang af
sidste referat
Nyt fra Mikael

Beskrivelse

Referat

Erik er valgt

Tilbagemelding fra
udmeldelsessamtaler
Fælleskursus for
personalet.

Mikael refererede fra de afholdte udmeldelsessamtaler.
Der er budgetteret med et samlet kursus for hele personalet, der var
tiltænkte afholdt på Ollerup. Indholdet af dette kursus er ikke optimalt så
derfor planlægges et andet kursus. Indholdet er endnu ikke på plads, Mikael
melder ud snarrest.
Der blev diskuteret omkring tidspunktet for afholdelse af konfirmations
forberedelsen, Mikael vil forsøge at flytte forberedelsen til efter skoletiden.
Der skal etableres en nedskreven ”Antimoppe strategi”
Gasfyret i Huset skal udskiftes, der etableres en varmepumpe i stedet,
prisen forventes at ligge på ca. 20.000,- udgiften tages i år selvom der ikke
er budgeret med dette.
Mikael undersøger med Rene om der kan søges tilskud.
Der ønskes ændret i zonerne for alarmen og ændres til internet i stedet for
tele, dette er godkendt.
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Punkter ønskes punktsat, fremfor at tages under ”nyt fra”
4.

O

Nyt fra Jane

Jane & Karina refererede fra tilsynet med kommunen, tilsynsrapporten
ligger på hjemmesiden.
Christina har sagt op, pr 31/10 da hun skal starte, i Hammel.
Jane starter på ansættelse af ny pædagog formodentlig pr. 1/12. Karina,
Lene og Jens deltager i samtalerne fra bestyrelsen.

5.

O/B

Nyt fra Formanden

Benita & Erik afholder MUS samtale med Mikael dato aftales sendere.
Adresselisten skal genudsendes.
Lærernes dag 5/10 Finn søger for pålægs kagemand til hele personalet.
Erik søger Skolemælk legatet, forslag til svømmeundervisning til januar

6.

O

Økonomi / Lene

7.

B

Byggeri
/ Finn

Lene gennemgik de udsendte tal.
Mikael redegjorde for det der ligner et overskud, der kan forklares ved
periodisering, derfor er tallene ikke helt retvisende.
Videre plan.

Det blev diskuteret om hvordan vi kommer videre, er det nødvendigt med
en ” klippekorts ordning ” hvor man som forældre skal ligge nogle timer.
Der skal laves tegninger trappe først.
PMC præsenterede detaljeret tegning på puslerummet.

8.

B

Værdier
/ Benita

Mikael & Jane har i
samarbejde med
personalet arbejdet

Vedtægtsændringerne blev vedtaget tidligere på aftenen.
Hjemmesiden skal opdateret med de nye ord. Den udsendte ordlyd er
godkendt, Personalet arbejder videre på samme måde med de øvrige ord.
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med ordret
Fællesskab og
ønsker medsendte
definitionen
godkendt
Bilag: Definitionen
på ordet fællesskab

Benita hører Dorte omkring dokument for tilretning af vedtægter, og
tilretter til næste gang så de kan underskrives.

Videre plan for
resten af ordene
9.

B

10.

O

11.

O

Forretningsorden
/ Benita – Erik
7/8 klasse
fremtidsudsigter
/ Benita Mikael

Arbejdslørdage
/Karina & Erik

Godkendelse af
forretningsorden

Udskydes til næste gang.
Nuværende 7/8 klasse fungerer rigtig godt og den gode fortælling skal
videre formidles i de mindre klasse så eleverne inddrages.

Status
arbejdsweekend

Det besluttes at fortsætte med 8. klasse, Benita og Erik laver skriv til
torsdagsbrevet.
Erik fremlagde fra arbejdslørdagen, og viste lidt statistik på hvem der
deltog. Der er ca. 20 forældrepar der var fraværende.
Den største gruppe er forældre fra BH / VS.
Det er tidligere besluttet at ringe rundt til de forældre der ikke deltog,
Bygningsudvalget udarbejder en liste over forældre og tildeler opgaver
Erik & Finn Kordinere udringningen.
Bygningsudvalget ønsker at flytte weekenden til om foråret, bestyrelsen er
indforstået med dette.
Bygningsudvalget skal koordinere til deres næste møde Erik aftaler med
Danny, punktsættes
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Det blev diskuteret forskellige former for legat og sponsorrater.
12.

13.

O

Velkomst samtaler &
koordineringsudvalg
deltagelse
fra bestyrelsen.
/ Erik?

Kordineringsudvalget, deltager gerne i kommende velkomsts samtaler,
sammen med bestyrelsen

Orientering
fra
arbejdsmiljøudvalget
/ PMC

Tilbagemelding fra APV, støj bekæmpelse af trappen i skolebygningen,
Lysdæmpning o børnehaven
Der skal laves en CO2 måling
Udluftning på 1. salen i skolen.

Mikael & Jane koordinerer møderne,

Årshjul er opdateret
14. 22.10 22.15
15. 22.15 22.30

Oplæsning og
godkendelse af
referat
Evt.

Oversigt over rengøringsomfanget er opdateret

Punkt til næste møde:
Møde med formændene fra de forskellige, udvalg, sættes som punkt 1
Der skal udarejdes retningslinjer for frivilligt arbejde vs betalt. (point system )
Opbevaring af dokumenter elektronisk
Følordning og velkomst samtale Mikael
Buget for 18 skal med

