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

Emne:
Referat af bestyrelsesmøde 09 DEC 2015

Til stede:
Jens Mulvad (Formand)
Janne Peterson (Lærerrepræsentant)
Morten Juul (Skoleleder)
Ninna Schiøtz (bestyrelsesmedlem)
Jeanette Holm (Suppleant)

Hanne Rosvald (Næstformand)
Maria Brandt (bestyrelsesmedlem)
Michael Aaquist (bestyrelsesmedlem)
Monica Bedsted (bestyrelsesmedlem)

Ikke til stede:
Dennis Petersen (bestyrelsesmedlem)
Mathias Nielsen (Suppleant)
Pkt.

Bemærkninger

Konklusion/aktion

1.

Velkomst, aktioner og godkendelse af referat.
Bemærkninger til referat:

Referat godkendt

Pkt.

Bemærkninger

Konklusion/aktion

2.

Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

Pkt.

Bemærkninger

Konklusion/aktion

3.

Skoleleder:
Orienteringspunkter:
Friskolen indgår aftale om 4 ugers jobpraktik til SFO/pedel og
UV med Jesper.
Førskolemøde er afholdt med positiv feedback. Friskolen retter Morten skriver til kommunen
henvendelse til kommunen vedr. afklaring af børn til skolestart. (aktion)
Kort orientering vedr. pulje til videreuddannelse, friskolen
søger kr. 60.000 til uddannelse af lærer mm.
Søgt Vig Festival fonden.
Rettidig tilmelding til mørkeskovtur et problem, skoleleder
skriver ud til forældre om tilmelding.
Kort orientering om elevsag, der blev drøftet i bestyrelsen.
Bestyrelsen var enig i skolelederens anbefaling.

Morten søger midler fra puljen
(aktion)
Morten søgt fonden.
Skolen udsender skrivelsen
(aktion)

Kort drøftelse af indskrivningsprocedurerne. Det er til dels
beskrevet i forretningsorden.
Pkt.

Bemærkninger

4.

Skolerepræsentant:
Orientering om skolens mobilpolitik og dertilhørende
problemstillinger på mellemtrin.
Emneuge forløb godt. Friskolen deltog i Litteratur Festivalen,
hvilket var en rigtig god oplevelse. Ønske om at deltage i
2016/17. Friskolerepræsentant i styregruppen næste år.

Konklusion/aktion

Janne vil gerne stille op til
STYG.

Fraværsopgørelse sendes ud til forældre, hvor der gøres
opmærksomt på, hvis elev har 10 % fravær.
Mørkeskovtur er der få deltagere. Anbefaler retænkning af
konceptet, og det anbefales at flytte arrangementet ud af DEC
måned grundet mange andre aktiviteter.

Bestyrelsen enig i, at
mørkeskovtur flyttes ud af
DEC måned.

Bedsteforældredag gik rigtig godt, og der var krybbespil i
forsamlingshuset.
Pkt.

Bemærkninger
Formand:
Kort orientering vedr. byggeri.
Skolen har modtaget en del donationer, det bør overvejes om
der skal oprettes en ”wall of donations”.

Konklusion/aktion

Pkt.

Bemærkninger

Konklusion/aktion

6

Økonomi - orientering
Budget 2015: Status for estimat 31/12 2015. Skoleleder
vurderer, at årets resultat bliver på omkring - 55.000,-

5.

Intet besluttet, skal drøftes
nærmere.

Budget 2016 - debat
Der er endnu ikke kommet nye takster for 2016. Når de nye tal
er frigivet, ønsker skoleleder at budget 2016 behandles på ny i
en budgetworkshop. Målet er at etablere et overskud på
omkring kr. 150.000 på budget 2016.
Morten skal udarbejde
Hvad skal den forventede merindtægt bruges på? Skoleleder
konsekvensberegning til
har ønske om, at en af de nuværende medhjælperstillinger
næste møde (aktion)
konverteres til pædagogstilling/AKT/førskole.
Pkt.

Bemærkninger

7.

Demonstrationsskole for udeundervisning
Vi har mulighed for at ansøge undervisningsministeriet om at
blive demonstrationsskole for udeundervisning. Kræver stort
arbejde. Geo park blev drøftet, om dette evt. kunne være en

Konklusion/aktion

2

Pkt.
8

Pkt.
9

Pkt.
10

mulighed for friskolen at arbejde med.
Det anbefales af bestyrelsen, at der for nuværende holdes
fokus på etablering af permanent etablering.

Der søges ikke om
demonstrationsskole status.

Bemærkninger
Byggesag på nuværende bygninger:
Vi har modtaget besked fra kommunen om byggesager, som vi
ikke har færdiggjort. Mail er fremsendt. Hvem varetager
arbejdet og kontakter kommunen? Dette skal ske inden for en
uge.
Niels undersøgere forhold vedr. telt.

Konklusion/aktion

Bemærkninger
EVT:
- Friskolen modtaget tilbud om deltagelse i SFO OL i
2016.
- Bestyrelsesdagen kort drøftet.
Bemærkninger

Konklusion/aktion

Jens kontakter kommunen
vedr. byggesagen.
Efterfølgende er telt nedtaget,
da udfordringerne ved
ansøgning om permanent
opstilling er for kompliceret.

Konklusion/aktion

Næste møde er 30 JAN 2016
Mødeoversigt 2016:
22 FEB, 10 MAR, 06 APR (GN forsamling)

Godkendelse af referat:
Jens Mulvad (Formand)

Hanne Rosvald (Næstformand)

Michael Aaquist (bestyrelsesmedlem)

Maria Brandt (bestyrelsesmedlem)

Monica Bedsted (bestyrelsesmedlem)

Dennis Petersen (bestyrelsesmedlem)

Ninna Schiøtz (bestyrelsesmedlem)

Mathias Nielsen (Suppleant)

Jeanette Holm (Suppleant)
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Morten Juul (Skoleleder)

Janne Peterson (Lærerrepræsentant)
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