
Referat fra bestyrelsesmøde på MammenFri  
Tirsdag d.20-3-2018 kl. 19:00 – 22:30 

 

 

Tilstede var 

Skole:  

Bestyrelse: 

Suppleanter: 

 

Mikael, Jane, Helle, Poul Martin 

Benita, Lene, Heine, Erik, Finn, Thomas 

Jens, Karin  

 

Fraværende: Leo, Karina  

Referent: Finn 

  

 

Pkt. Tid O/B Emne Beskrivelse Referat 

1. 0 18:00 B Valg af ordstyrer  Karin er ordstyrer 

2.  18:00 B Møde med Ole fra 

Sixhøj  

Kort status på 

1.salen. 

Fastlæggelse af 

indretning & 

forskellige 

materialer til brug 

for ansøgning   

- OBS det er ikke 

hele bestyrelsen / 

der er indkaldt til 

kl. 18:00 

Det besluttes at der skal etableres velux vinduer der placeres dobbelte ved 

siden af hinanden på gårdsiden og enkelt mod legepladsen. 

 

Rummet etableres til kip. Ole undersøger om hanebåndene skal pakkes ind i 

gips aht brand.  

 

Krydsfiner & gips på vægge.  Trolltex på de skrå vægge  

 

Beton gulv med linoleum, ole undersøger om det er lovligt med gulvvarme, 

ellers radiatorer-  

 

FDN sender BBR til Heine, alle bygninger skal opmåles 

 Nummereres efter BBR’en. 

 

Ole udarbejder liste med materialeoversigt så der kan indhentes tilbud.   

 

3.  19:00  Møde med revisor  Revisor gennemgår 

regnskabet.  

Revisor gennemgik regnskab & nøgletal.  

Vi er godt tilfredse med resultatet, og der er stor ros til administrationen. 

 

Regnskabet kan rekvireres elektronisk ved henvendelse til Mikael.  

Benita laver skriv til torsdagsbrevet. 
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4.   O Gennemgang af 

sidste referat 

  

5.    Nyt fra Mikael   Mikael redegjorde for strejke / lockout., og har allerede meldt ud i 

torsdagsbrev.  

SFO er åbent som normalt. Men der bliver ikke pasning fra kl 8.25.  

 

Det besluttes sendere mht evt. tilbagebetaling af skolepenge i tilfælde af 

lockout.  

 

6.    Nyt fra Jane   Jane fremlagde fra de afholdte udmeldingssamtaler.  

Jane & Karin holder velkomstsamtale med nyt barn i skolegruppen. 

 

Der starter 2 pæd. Studerene i næste uge i hhv BH & VS, de skal være her i 

7 uger.  

 

7.   O  Nyt fra formanden   Lene & Benita gennemgik oplægget: procedure for fritagelse for betaling 

for solepenge.  

Der laves en mindre ændring således at, det nuværende beløb i oplægget 

ændres til: der kan max ydes tilskud i 4 måneder.  

 

Benita fremlagde fra bestyrelsens visionsdøgn: 

 Der har været arbejdet med trivsel i 17/18, og der ønskes fokus på 

sammenlæste klasser i 18/19.  

Mikael skal derfor udarbejde en beskrivelse j.før. ”skolens samlede 

undervisning §1” af hvordan der er arbejdet med de 2 emner til 

hjemmesiden, disse skal være udarbejdet ved udgangen af skoleåret.  

 

Formen på og tidspunktet for bestyrelsens visionsdøgn blev vendt. 
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Fremover deltager ledelsen i visionsdøgnet, ud fra indholdet af dagsorden. 

Mødet planlægges en weekend i sep / okt. Endelig dato fastsættes på 

konstituerende bestyrelsesmøde.  

 

 Der ønskes yderlig fokus på elevernes fredagsoprydning  

 

Andet: 

Mikael er tilmeldt lederuddannelse i efteråret.  

Lønpolitikken skal revideres af ny bestyrelse  

Lene arrangere konst. Bestyrelsesmøde  

 

8.   B Antal elever i 

sammenlæste klasser   

 Der arbejdes løbene med punktet og der evalueres som nævnt under punkt 7 

med udgangen af skoleåret 18/19.  

 

9.   O Byggeri   

/ Finn & Erik  

Videre plan, Byggeri  

Fremtiden: 

Brandtrappe: 

Puslerum i VS: 

 

Legatudvalget arbejder med mail i forbindelse med gymnastiksalen. Erik 

kontakter Betina. 

 

Heine undersøger, hvor langt Dannie er med udv. lys, opsætningen kan evt.  

håndteres af onsdags klubben.  

 

Legat udvalget har søgt penge til, udv. lys langs sportspladsen, Erik følger 

op. 

 

Der var 8 mand til ”onsdagsklubben”, de fik bl.a. målt bygninger op i 

forhold til BBR. Monteret den nye lerovn, ordnet nogle håndtag og låger.  

Næste møde er onsdag den 28.3 

Heine får udarbejdet et skriv til facebook, for at holde gryden i kog.  

      

10.  22.10 - 

22.15 

 Oplæsning og 

godkendelse af 

referat 

 Referatet er godkendt.  
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11.  22.15 - 

22.30 

 Evt.   

 

Punkt til næste møde:  

 

 


