Referat fra bestyrelsesmøde
7. sept. 2021 kl. 19.00 på Friskolen Asgaard
Personale der deltager: Susanne, Anette
Fraværende:
Referent: Hans Peter
Ordstyrer: Annelene
Internt referat: Christina
Peder deltager, økonomi bliver punkt 1.
Punkt:

Drøftelse/Beslutning

1.

Siden sidst:
a. Generalforsamlingen
Godkendelse af
referat
b. Tilsynsførende på
skolen d. 1. sept
c. Forældremøde 2.
sept.

Vi skal engang snart have kigget på skolens
værdigrundlag igen. Tilsynsførende har været på
besøg, et godt besøg. Alt var i orden.
Det var godt at være inde og have forældremøde
igen.

2.

Nyt fra:
a) ledelse
b) Personale, trivsel
c) støtteforening

Herning Folkeblad var forbi på skolen i dag, for at
se de nye ledere (Eva og Susanne). Bussen nåede
også at komme med på billeder.
Der er lavet en lille ønskeliste til Johannes V. i
forhold til lokaler. På listen står der gulvet i
center-rummet, samt lys derude og skabe til det lille
rum.
Der er arrangeret trivselsdag i morgen (onsdag).
Dette står Annika og Eva for. Lærerne skal imens
rydde op i undervisningsmaterialer.
Der er et ønske fra personalet, om dialog med
bestyrelsen i forhold til deres arbejdsmiljø.
Ida vil gerne være kontakt til støtteforeningen. Der
er ikke sket det store i støtteforeningen endnu,
mangler stadig en tovholder til fyrværkerisalg, ellers
er det sidste gang i år.

3.

Kommende tid i skolen
øvrige arrangementer

Oktober messen tager vi ikke afsted på i år.
Der er cykelrally d. 15. oktober. Støtteforeningen
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4.

Oktober messen 10/10?
Cykelrally
Åben Skole 4. nov

finder hjælpere. Der bliver sendt sponsor sedler
med eleverne hjem.

Økonomi:
a) Gennemgang af budget

Gennemgang af budgettet pr. d.d.
Tilskuddet til specialundervisningen er gået lidt ned i
forhold til det forventede.
Samlede undervisningsudgifter ligger pt. noget over
budgettet, pga. investeringen i bussen.
Lige nu er der et underskud på 344.000 kr.
Det er besluttet at lade skolepengene stige med 100
kr. pr. mdr. fra 1. januar. Fremover vil vi lade
prisstigninger kommer efter sommerferien. SFO’en
kommer til at stige med 50 kr. for en fuldtidsplads.
Vi ligger i forvejen lav i skolepenge.

b) Ændringer af budget,
ansættelser.
c) Indefrosne feriepenge
d) Nye tiltag
- salg af blomsterløg.
Ellen har tilbudt at
stå for det.
5.

Åben skole er friskolernes åbent hus. Her kan nye
forældre komme og man kan blive skrevet ind til
kommende skoleår. Førskolegruppens forældre
indkaldes til et møde omkring førskole.
Førskolegruppen starter herefter med at komme en
gang om måneden.

Vi siger ja til at Ellen gerne må stå for salg af
blomsterløg

BUS
a) Bussen, vi skal have
lavet et nyt budget og sat
gang i sponsoraftalerne
b) ansættelse

Der laves en invitation til alle lokale firmaer, om at
komme til et fredagsarrangement, hvor man kan
høre om sponsoraftaler til bussen.

6.

SFO
b)Klub for de ældste

Der er flere af de større børn der gerne vil blive i
SFO’en. Der skal gerne skiftes lidt ud i tingene i
SFO’en. Der arbejdes videre på, at skabe en klub
for de ældste børn.

6.

Praktiske opgaver:
Arbejdsdag
rengøring - bemanding

Der er arbejdsdag d. 18. sep.

Johannes vil gerne fortsætte med at køre bussen.
Han holder bussen ren, har kontakt til de elever der
skal med og finder afløser når det er nødvendigt.
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7.

Bestyrelsesarbejdet:
a) Igangsætning af flere
forældreudvalg.
b)Papirer der skal
underskrives og læses af
nye medlemmer
(tavshedspligt mm.)

Der er allerede nogle forældreudvalg der bare kører.
Praktisk udvalg er det eneste der ikke er oppe at
stå.
Bestyrelsen har underskrevet tavshedspligt.
Der er lavet et udkast til sygepolitik og rygepolitik på
skolen og godkendt.

c)Politikker
- kost
- rygning
- sygefravær
8.

Datoer til næste møde

Tirsdag d. 28. september kl. 19-21
Tirsdag d. 12. oktober kl. 19-21

9.

Evt.

Skolen bestemmer hvad overskuddet fra
fyrværkerisalg skal bruges på.

10.

Gennemlæsning og
underskrivning af referat
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