
Referat fra bestyrelsesmøde på MammenFri  
Tirsdag d.20-2-2018 kl. 19:00 – 22:30 

 
 

Tilstede var 
Skole:  
Bestyrelse: 
Suppleanter: 

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

Fraværende: Leo, Thomas, Karin  
Referent: Finn 
  
 
Pkt. Tid O/B Emne Beskrivelse Referat 

1. 19:00 B Valg af ordstyrer  Erik er valgt  
2.  O Gennemgang af 

sidste referat 
  

3.   Nyt fra Mikael   Hjemmesiden er under opdatering, Mikael spøger til om forretningsorden 
skal på hjemmesiden, dette undersøges, ellers placeres den på bestyrelsens 
dropboks. 
Der er oprettet et personale drev.  
Lone er fastansat, i skole regi, Mikael skriver i torsdagsbrevet.  
Der blev bl.a. arbejdet med den Grundvigs Koldske tankegang på 
personales visionsweekend.  
 
Der arbejdets med naboskolerne Vejrumbro og Nørreå  
 i forbindelse med sam-undervisning.  
Det arbejdes i øjeblikket med  
Naturfag = Fysik/ kemi, biologi samt en del af geografi.  
Kulturfag = Historie, samfundsfag, kristendom & den øvrige del af 
geografi. 
Samlet er der tale om 20 elever, Transport, samt lærebemandingen skal der 
naturligvis arbejdes videre med.  
 

4.   Nyt fra Jane   Arbejdstilsynet har varslet besøg inden for en måned.  
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Jane og personalet arbejder med pædagogiske læreplaner, disse ligges på 
hjemmesiden når de er færdige.  
 
Jane orienterede om personalesituationen.  
 
Der er udmeldt 3 børn fordi familierne er flyttet fra lokal-området, Jane 
kontakter forældrene, for at holde udmeldelsessamtalerne telefonisk.   
 
Nyt barn starter i BH i førskolegruppen.   
 

5.  O  Nyt fra formanden   Intet nyt. 
6.  B Opkvalificering af 

undervisningen til  
støtteelever  

Se Mikaels mail fra 
8/2  

Der blev diskuteret om ordningen med en studerende i skolen & SFO skal 
erstattes af en fast stilling, bl.a. for sikre en ens artigt kvalitet samt for at 
højne udbyttet af special-undervisningen.  
 
Der kommer nye regler for arbejdsgivernes krav om deltagelse i 
undervisning, disse skal undersøges nærmere.  
 
Det besluttes at arbejde videre med en fastansættelse på op til 30 timer frem 
for en studerende.  
 
Der skal i komne ansættelsens brev sikres at pågældende ansættes i hele 
institutionen, og kan indgå andetsteds.  
 

7.  B Antal elever i 
sammenlæste klasser   

 Den komne 3-4 klasse blev vendt. 
 
Der påtænkes flere timer med 2 lærere, derudover undervises begge klasser 
allerede med mellemrum i separate rum.  
 
Mikael orientere forældrene i nuværende 2 & 3 klasse i separat mail for at 
sikre at det kommer direkte i indbakken og ikke kun i torsdagsbrevet.  
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8.  O Byggeri   
/ Finn & Erik  

Videre plan, Byggeri  
Fremtiden: 
Brandtrappe: 
Puslerum i VS: 
 

Trappen er under opstart, påbegyndes på søndag.  
Vi afventer myndigheds godkendelse på 1. salen.  
Sixhøj skal have møde med brandmyndighederne i denne uge før endelig 
tegning kan laves færdig.  
  
Legat udvalget har søgt penge til, udv. lys langs sportspladsen, Erik følger 
op. 
 
Udv lys på bygninger er der go til.  
 
Der påtænkes at starte en håndværkereklub op med fast mødetid, Heine 
følger op og informerer  
      

9.  O Procedure for 
manglede rengøring  
 

  
Punktet er udsat.  
 
 

10.  O Planlægning af 
næste BM som er  
visionsmøde 
Afholdes 23. & 24. 
februar  

Tid, sted &   
Forplejning  
 
Der skal udarbejdes 
visioner / missioner 
& målsætning. 
 
Plan for at fremdrift 
af de enkelte udvalg  
 
 

5 deltager fredag mødetid kl 16.00 
5 deltager lørdag mødetid kl 8.00 
På Nørregårds højskole  
 
Det bør overvejes at flytte mødet tilbage til efteråret, for at en ny bestyrelse, 
kan arbejde samlet.  
 
Der er stort ønske fra ledelsen, om at deltage i arbejdet med at præge 
MammenFri  
 
Benita, har udarbejdet oplæg til dagsorden, den sendes ud inden fredag.  
 
Indholdet fra mødet punktsættes næste gang.  
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11.   Planlægning af 
generalforsamling 
den 17/4  

 Der er styr på arbejdsopgaverne fra sidste BM   
 
Der skal vælges i alt, 4 personer til bestyrelsen samt 3 supplementer  
 
Regnskabet, skal færdiggøres til næste BM, og revisoren inviteres for 
gennemgang. Mikael indbyder.  
 
Jens & Finn Uddeler stemmesedler 
 
 

12.  O Mammen lokalråd, 
Musikskole / Erik 

 Erik orienterede om at lokalrådet, har startet en musikskole, med 
MammenFri som samarbejdspartner.  De markedsfører selv.  

13.  O Fritagelse for 
betaling af 
skolepenge / Benita 

 Benita gennemgik den udarbejdede procedure, der skal arbejdes videre med 
denne.   
 

14.   Orientering fra 
AMU møde  
/PMC 

 PMC orienterede, fra AMU møde. 
Det er besluttet at der fremover udarbejdes   
Psykisk APV i lige år  
Fysikske APV i Ulige år 
  
Personaet har gennemgået brandøvelsen, der foretages ny i løbet af foråret.  
 

15. 22.10 - 
22.15 

 Oplæsning og 
godkendelse af 
referat 

  
Referatet er godkendt.  

16. 22.15 - 
22.30 

 Evt.   

 
Punkt til næste møde:  
 
 


