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Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 30. oktober 2018

1. Godkendelse af sidste referat
Godkendt uden bemærkninger.
2. Orientering v/formanden.
Afbud fra formanden.
3. Orientering v/ledelsen.
Sendt ud pr. mail.
Anna og Nanna deltager i klasserådsmøde 7/11-18.
7/11-18 2 timers førstehjælps/hjertestarterkursus for friskolelærerne.
LJ: stabilt elevhold med få der er stoppet. Gode linjefagsture til steder man gerne vil tilbage til.
Internationalt projekt i gang med lærerudveksling mm.
Fyldt hold til kommende skoleår og god søgning til 20/21 med en linje lukket med venteliste. Over
200 familier på besøg til efterskolernes dag.
Brug for flere hænder til efterskolernes dag.
4. Økonomi, renteswap, revideret budget 2018.
Renteswap er faldet fra ca. -7,8 millioner til -7,3 millioner.
Revideret budget: Stigning i statstilskud til efterskole (flere elever), fald i statstilskud friskole (færre
elever), stigning i skolepenge, stigning i udlejning, stigning på undervisningskontoen. Ellers
småjusteringer over året. Forslaget vedtaget.
5. Tilbagemelding fra klassemøder.
Godt besøgt, god stemning.
Ved nye elever ringer ledelsen efter et par måneder og følger op på skolestarten. Klasselærer
sørger for et par ekstra opmærksomme elever til den nye elev. Kunne klasserepræsentanter gøre
en ekstra indsats ift. nye familier? Tages op på klasserepræsentantmødet den 7/11.
6. Fælles retningslinjer for klassekasser.
Kan man oprette en konto, der er sikret og skolen har indsigt i den?
Vi kan søge vejledning hos vores revisor.
Vedtaget: Vi laver en opsparingskonti fra 5.kl – 9. kl. via skolens konti, hvor kun administrationen
kan hæve. Før 5. kl. anbefaler vi ikke opsparing til 9. kl’s tur.
Kontoen tilhører klassen og ikke børnene. Det skal fremhæves fra ledelsens side, at det forventes,
at man som forældre yder en god indsats i klassens indsamlingsarbejde.
Klasselæreren har fortsat en klassekasse til indkøb af ting til klassen.
7. Årsplan for 2019/20.
Sendt ud pr. mail. Vedtaget på bestyrelsesmøde dags dato.
Efterskolens kursusuge er 7 døgn med 5 undervisningsdage.
Friskolens skoleår er på 200 dage med en obligatorisk lørdag, hvor der afholdes arbejdsdag.
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8. Nyt om projekt Friluftsgården.
Institutionstaksten for Friluftsgården kører parallelt med de kommunale takster; herudover tillæg for
frisk frugt, maddag og bleer.
Forslag til nye vedtægter udsendt. Bestyrelsen har godkendt ændringer og der arbejdes med
videre forløb.
Bondegårdens bestyrelse fortsætter efter 1. januar som den nye forældrebestyrelse frem til 1. april
2018.
Vi tager stilling til endelig finansiering på kommende bestyrelsesmøde.
9. Forslag om et fællesmøde med bestyrelsen i foråret i stedet for to.
Vedtaget og det bliver 26/3-19
10.Nyt fra udvalg.
Byggeudvalg: gennemgang af fremtidige byggeplaner.
11.Nyt fra medarbejderrepræsentanter.
God stemning.
12.Evt.
Nyt skoletøj til medarbejdere og bestyrelse.
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