
Referat fra bestyrelsesmøde på MammenFri  
Tirsdag d.21-11-2017 kl. 19:00 – 22:30 

 
 

Tilstede var 
Skole:  
Bestyrelse: 
Suppleanter: 

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

Fraværende: Thomas, Karin, Leo  
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 
 Heine & Thomas vender tilbage, mht, at få drev i de enkelte udvalg.  

Vi kører videre med at få oprettet Mobilepay 
Lene laver fællesdrev på Mikaels PC denne uge 
 

3. 19.05 O Nyt fra Mikael   Mikael arrangere ekstra møde for de kommende BH klasse forældre, da 
alle, helt nye forældre ikke havde mulighed for at deltage på det planlagte 
møde i sidste uge.  
 
Mikael har afholdt møde med mulig ny elev til 7. klassen til opstart efter 
jul. 
 

4.  O Nyt fra Jane  Jane orienterede om personalesituationen, og er pt i gang med at afholde, 
MUS samtaler 

5.  O / B Nyt fra Formanden   Benita, Erik & Lene har afholdt lønsamtale med Mikael 
6.  O Budget 2018  Mikael gennemgik, forudsætningerne for det kommende budget, disse 

udsendes. Sammen med budgetarket.  
Der var ingen kommentar til de nuværende forudsætninger. 
 
Bygningsudvalgets arbejdsredskab / ønskeliste og de forskellige 
arbejdsgange, blev diskuteret, 
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Det besluttes at udsætte punktet til næste gang, og indbyde 
bygningsudvalget til møde ½ time før BM.  
Finn hører Danny mm om det kan passe 
 

7.   Økonomi / Lene  Cromebooks & de nye skærme straks afskrives. 
 

8.   Priser 2018 Fastsættelse af priser  
Skole, SFO, 
udlejning 

 
Forslag til prisændringerne på skole & SFO er godkendt.   
Udlejningspierne er godkendt med ganske små justeringer.  
I BH & VS følges de kommunale takster  
  
  

9.  B Lukkedag i 
Vuggestue & BH til  
Visionsdag / Jane & 
Mikael  

  
Fremover bliver der lukkedag i BH / VS i forbindelse med den 
pædagogiske dag som afholdes den 1. fredag i februar, Dette træder i kraft, 
2019. 
 

10.  O Byggeri   
/ Finn & Erik  

Videre plan, Byggeri  
 
Skitse af brandtrappe 
medsendt til 
orientering  
 

 
Reklameplads fra samarbejdspartnere på hjemmesiden, vendes næste gang.  
 
Puslerum i vuggestuen er godkendt. Finn kontakter Danny for at komme i 
gang.  
 
Skitsen til trappen er godkendt, det lille vindue skal muligvis tilmures  
 

11.   Forretningsorden  
/ Benita – Erik 

2 godkendelse af 
forretningsorden 

 
Godkendt 2. gang. Mikael ligger den på hjemmesiden sammen med 
vedtægterne.  
 

12.  O Politikker til 
personalehåndbogen  

Justering af anti-
mobbe  

Vold & trusler: godkendt.  
Anti moppe: godkendt. 
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/Mikael   Godkendelse af  
sorg / krise samt 
vold & trusler   
Kørsel i arbejdstiden 
med børn  

Sorg og krise:  godkendt, med tilføjelsen, at når den benyttes orienteres 
bestyrelsen.   
Kørselspolitik: godkendt  
 
Mikael ligger på hjemmesiden og i personalemappen.  
 

13.   Procedure for glemt 
tøj  
/ Heine  

 Tøjet med navn gemengås af de store elever fremover. 
Der laves skriv til torsdagsbrev, med opfordring om af få navn på tøjet.  
 

14.   Udarbejdelse af 
beskrivelse omkring 
følordningen 

 Udsat  

15. 22.10 - 
22.15 

 Oplæsning og 
godkendelse af 
referat 

  
Godkendt  
 

16. 22.15 - 
22.30 

 Evt.   

 
Punkt til næste møde:  


