Nr. Asmindrup Friskole
Asmindrupvej 38
4572 Nr. Asmindrup
Tlf.: 59328100
E-mail:

!

Emne:
Bestyrelsesmøde d 10/1-19

Til stede:
Brian, Lars, Morten, Jesper, Mathias,
Dennis, Monica, Janne

Ikke til stede:
Brian Thorsen, Birgitte.

Pkt Bemærkninger
.

Konklusion/aktion

1.

Velkommen første bestyrelsesmøde 2019.

Velkomst

Pkt Bemærkninger
.

Konklusion/aktion

2.

Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Pkt Bemærkninger
.

Konklusion/aktion
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3.

Skoleleder….

Pkt Bemærkninger
.
4.

Morten Budget opfølgning. Vi går ind i 2019 med
et sundt budget. Dansk Skoledata har omlagt
deres systemer, og det har givet Karen store
udfordringer idet der ingen nye manualer er
udarbejdet. Det har derfor ikke været muligt at få
en balance fra december måned endnu. Så snart
dette er muligt, vil Morten sende en
regnskabsopfølgning frem til bestyrelsen pr. mail.
Der har ingen uforudsete udgifter været i
december måned, så Morten forventer, at
bestyrelsens budgetterede overskud på
+100.000m- indfries, evt. med et lidt større
overskud.
Når skolen har regnskabsopfølgningsmøde med
revisor, vil bestyrelsesformand Jesper gerne
deltage.
Konklusion/aktion

Formanden.

Jesper: generalforsamling d 11 april. -> hvem
er på valg hvem genopstiller, spisning:
På valg: Jesper, Birgitte, Mathias, Lars og brian.
Hvem genopstiller: Lars og brian genopstiller
suppleant.
Drøftelse om Muligheder for hvordan vi kan få
flere til at stille op i bestyrelsen. En mail til alle
forældre omkring tilmelding til bestyrelsen,
derefter vil vi gå mere målrettet frem.
Drøftelse omkring spisning. Vi vil gerne byde på
mad, stegt flæsk med persillesovs 17.30 til 18.30
øl og vand
Pkt Bemærkninger
.

Konklusion/aktion
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5.

Skole repræsentant ….

Pkt Bemærkninger
.
6.

Redegørelse elevsag.

Pkt
.

Bemærkninger

Positiv tilbagemeldning fra vores nye lærer.
lærerne syntes der er nogle dejlige særlige
mærkedage vi har her på skolen, måske bliver
der lavet om i strukturen sidste juleskoledag.
Uge 6 er der emneuge igen, med fastelavn om
fredagen. I år bliver der gjort mere ud af
fastelavnen, med boder og tøndeslagning.
Der bliver arbejdet på garderoben i de mindre
klasser, så de vil rykke 7 klasses garderobe
bliver indgang i klassen, og fjerde klassen rykker.
Lærerne prøver at lave fælles samling efter løb,
hver mandag i seks uger. med sange og indslag,
en fortælling eller en højtid. Måske en rejse der
er oplevet. De skal ikke sidde i klasser, men med
hold fra lejrskolen. Målet for samlingen er for
fællesskabet på tværs af klasserne. Det bliver i
20 min hvor de havde læs. Morgensamling er
positivt, hyggeligt og rart.
Kate og Janne arbejder på læsevejleder
uddannelsen, hvor de svage i dansk kan
hjælpes. Der skal bruges mange timer. De vil
gerne have et lille lokale, eller et folde-ud skab til
materialerne.
6klassen skal på mad lejr i uge 5 på Fyn.
0 klassen er rigtig godt på vej, og er kommet
godt i gang efter juleferien.
En procedure omkring hvilke punkter der skal
med i bestyrelsen, det tages op på
personalemøder, og derefter tages det i
bestyrelsen.
Tak for julegaver og personlige brev fra Morten.
Konklusion/aktion

-Skolen var ikke det rigtige skoletilbud.
Vores Trivselspolitik, hvordan kan vi undgå det
samme igen, hvor langt går vi.
Evt en drøftelse på en bestyrelsesdag hvor vi
snakker om hvor rummelige og inkluderende vi
er.
Konklusion/aktion
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7.

-

Orientering.

-En lov omkring en prøve i det praktisk musiske
fag i 8 klasse. I 2020/2021. (Sløjd, håndværk og
design, hjemkundskab.) der kommer mere
information når der er nye informationer.
-eyelearn. Det hele er pakket ud med eleverne i
mandags.
-Karen har været rundt i ISS, de har 1,5 måned
til at forbedre rengøringen.
-Cykelpolitik: Godkendt af bestyrelsen.
-Vejledning til trivselspolitik: Godkendt af
bestyrelsen.

Pkt
.
8.

Bemærkninger

-

Bestyrelsesdag.

Konklusion/aktion
-Fælles drøftelse: Bestyrelses dag d 26 januar. Kl
9 morgenbrød og kaffe.
Noget der skal italesættes på en anden måde, vi
skal italesætte Værdier, så vi alle er enige om
vores pædagogiske værdisæt.
Jeanette og Monica står for indkøb, Drikkevarer,
slik, frugt, juice, brød, ost, smør, sushi og
kinesisk til frokost. Frokost kl 12.
( 19 fra
skolen, bestyrelsen )

Pkt Bemærkninger
.

Konklusion/aktion

9.

Bestyrelsesdag d 26 januar 19 kl 9-15.

Evt.

Pkt Bemærkninger
.
10.

Opsummering/Dato næste møde.

Konklusion/aktion

Næste møde: 28 marts kl 18.

Godkendelse af referat:
Jesper Ilsø, Formand

Birgitte Crawfurd, Best.medlem

Jeanette Holm Olsen, Næstformand

Dennis Høilund, Best.medlem
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Monica Bedsted Kristensen,
Best.medlem

Mathias Nielsen, Best.medlem

Brian Jensen, Best.medlem

Lars Kurt Nielsen, Suppleant

Brian Thorsen, Suppleant
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