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Dirigent:  Referent: Karina 

Tilstede: Mikael, Jane, Helle, Poul Martin;       Thomas , Finn, , Lene, , Jens , Karina  

Fraværende:   Peter, Jacob Betina  Heine 

 

Pkt. Tid O/B Emne Beskrivelse Referat 

1.  19.00 B Valg af ordstyrer  Finn 

2.    Gennemgang af sidste 

referat 

  

3.  19.05 O Nyt fra Mikael  Avis – kommer snart 

Malene er ansat i et vikariat til oktober og er kommet godt igang. Janie er fortsat sygemeldt 

frem til efterårsferien. Der holdes løbende samtaler med Janie og opfølgning på situationen 

kommer ved næste bestyrelsesmøde. 

Vi er blevet tildelt frugtordning fra EU, som bliver uddelt på skolen.  

Hovedrengøring – der skal mere struktur og organisering for at få alle forældre med. Evt. 

kontakt via sms en uge før hovedrengøring.  

Der bliver fremadrettet to hovedrengøringer om året, januar og før skolestart august. 

Finn besvar mail fra Anja, rengøringsudvalget. 

Glemt tøj bliver håndteret som hidtil.  

Udmeldsesamtale med elev i 6 klasse.  

Der er udmeldt 3 elever pga. flytning. 

Bestyrelsen deltager på forældremøder med et punkt.  

Til forældremøder skal der italesættes, hvorfor man fremadrettet skal bruge skolen i de 

ældre klasser. Følgende deltager i forældremøder, som repræsentant for bestyrelsen. Benita 

tager d.6/9 og 1/9. Thomas tager d.29/8. Jacob tager d.8/9. 

Benita tager kontakt til Aktivitetsudvalget, Randi ang. mad til skolefest.  

4.   O Nyt fra Jane  Jane, Mikael og Poul Martin skal på kursus i arbejdsmiljø.  

3 nye er startet i børnehave og to i vg. 1 udmeldt i vg og bh.  Lene C starter igen 1 

september på fuldtid. Jeanette stopper d.31. august.  

2 studerende har lavet et projekt ang. øge miljøbevidstheden hos børn, samt har givet 

metoder til personalet, så der fremadrettet kan arbejdes med at øge miljøbevidstheden hos 

børnene. Bestyrelsen, Lene, har et punkt til kommende forældremøde 15 september 2016.   
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Der arbejdes ud fra lærerplanstemaerne sprog sideløbende med krop og bevægelse.  

Mobil politik i mammutten 3kl og op efter kan mobilen bruges i 3-4 klasserum efter 

tilladelse fra en voksen. Bestyrelsen har bestemt at alle i Mammutten skal blive på matriklen 

af hensyn til sikkerhed, med mindre man følges med en voksen. 

5.   O Nyt fra formanden   Ikke noget 

6.   O Økonomi /Lene OBS de 7 nøgletal Regnskabstal fremlægges. Der undersøges med forældre betaling. Lene følger op på dette. 

7.   B Sommerferie 

2017/jane  

Jane har haft en 

udfordring vedr. 

sommerferie 

planlægningen og vil 

gerne have op til 

diskussion om der skal 

være lukket 3 uge til 

næste år.  

 

Der bliver fortsat lukket i uge 29 og 30. Der bliver til forældremødet d.15 september 

informeret nærmere om ferieåbningstider.  

8.   B Byggeri/Benita Bernita har kontaktet 

vores arkitekt(Keld) 

og der skulle være 

noget vi kunne 

fremlægge på vores 

møde i august vedr. 

vores byggeri. 

Keld har endnu ikke færdiggjort overslagspriser – punktet udsættes til næste gang. 

9.   B    

10.   B APV/Karina Fremlæggelse af APV 

psykisk 

Der er sket en markant forbedring generelt på alle områder i den psykiske APV for 

vuggestue, børnehave og SFO. 

 

11.    Følordning i 

vuggestue/Benita 
  Ved fremvisning skal der oplyses arbejdsopgaver osv. Der vil fremadrettet sendes 

information med velkomst brevet om følordning osv.  

Dem som sidder i bestyrelsen fra vuggestue og børnehave står til rådighed, hvis kommende 

forældre har spørgsmål. Et bestyrelsesmedlem kontakter de indmeldte ved opstart i 

institutionen.  

12.   B .Logo  Det vedtages at vi fremadrettet hedder MammenFri, SKOLE, BØRNEHAVE, 

VUGGESTUE i logo. Skiltet ved vejen ændres. Hjemmeside m.m. ordspillet ”et godt sted at 
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være et godt sted at lære”, bruges når det grafisk passer ind. 

Ricco kontakter evt. Jakob og bestiller nyt skilt. 

Ricco skal rundsende nyt brevpapir med nyt LOGO. Der bestilles nye streamer. 

13.    Næste mdr. 

bestyrelsesmøde 
.  Der afholdes almindelig bestyrelsesmøde. Vision bestyrelsesmødet afholdes i oktober. Husk 

næste bestyrelsesmøde er d.13 september 

14.  22.10 - 

22.15 

 Oplæsning og 

godkendelse af referat 

  

15.  22.15 - 

22.30 

 Evt.   

 

Punkter til næste møde: 

Spørgeskema til forældre, tilfredshedsundersøgelse/Benita 

 

Punkter til senere behandling: 

Mikael undervisningstid 

Midttrafik er kontaktet og der har lige været høring i januar 2016, men der kan/skal indsendes en ny ind til januar 2017/Benita  

 

 

 


