17/8 2020

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 18/8 2020 kl. 19.

Dagsorden:
1. Velkommen til et nyt skoleår. Status. AW
2. Er vi stadig 65 elever den 5. sep. souschefens opgaver. AW vil omdefinere souschefens opgaver, så
kontoret aflastes.
3. Evaluering af arbejdslørdagen den 8/8 2020. Hvilke punkter nåede vi ikke, MS?
4. 5 års jub. festen er aflyst. Er aflysningen offentliggjort? 5-årsjubilæumsudvalget vedr.
festlighederne fredag den 21/8
Festen er aflyst. Til lærernes sommerfest samme dag inviteres støtteforeningens- og
kulturcenterets bestyrelse. Ved de besked? Kommer der en mere ”officiel” invitation til læreren om
tid /sted m.v.?
5. Karin orienterer om besøg af Tove fra Friskoleforeningen. Fokus: Hvordan sikrer vi, at skolen har
en fortsat god økonomi?
6. Tilmelding til kursus for nye bestyrelsesmedlemmer. Info.
- AW har tilmeldt jer kurset tirsdag d. 27/10 2020 kl. 17-20 på Blære Friskole ved Aars. Mødetid kl.
1530 på Brugsens P-plads og kører samlet i Sejlstrups bus. Henriette har meldt fra.
7. Status på legetårn og multibane - opfølgning
Arbejdsgruppe ved Helle og Niels. Vil Jens Mathiasen være med?
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8. Nyt fra arbejdsgruppe vedr. markedsføring og stabil fødekæde
- Thomas, Helle, Ulrik og Henriette. Er der nyt?
9. Sedlen vedr. Fårupdagen skal revideres, så nye forældre føler sig velkomne og inviteres med til
evt. morgensmad.
10. Bestyrelsesmedlemmernes deltagelse i 1. forældremøde i de respektive klasse.
a. Deres rolle på mødet. AW foreslår, at pjecen ”7 gode råd….” diskuteres.
B. Hvordan bygger vi første forældremøde op? Hvad er aktuelt i 2020?
Fra sidste år: Mødet skal afholdes efter samme skabelon i alle klasser.
Nedenstående udbredes på kommende bestyrelsesmøde den 24/6:
Der skal være en bestyrelsesrepræsentant på hvert første forældremøde, når skoleåret starter.
Han/hun skal orientere om skolens værdier, om det at være friskoleforælder og om, hvordan bestyrelsen arbejder.
Forældrene skal vide, at de altid kan spørge disse forældre, hvis de er i tvivl l om noget eller undrer sig over noget.
2020-2021
I bh- klassen er flg. forældre: Thomas
I 1. kasse er: Ulrik og Niels
I 2. -3. kasse er Karin, Henriette
I 4. -5 klasse er Kim og Helle
I 6. – 7. klasse er Mette Toft og Kim
Hvordan formidler vi årsplaner og mål, så forældrene ved, at vi står mål med Fælles Mål? Der skal orienteres om
faglige mål, personlige og sociale mål (blinklys):
2020-2021: Det flettes i 2020-2021 ind ift. orientering om undervisningen.

Hvordan høres forældrene, så de oplever, at de er med til at præge skolen?
De gule ”forventningslapper” benyttes til visuelt at se forældrenes forventninger –
Hvilke spørgsmål skal forældrene stilles i forbindelse med at lave de gule forventningslapper?
2020-2021: Vi springer dette over i år. I stedet for cases – MG kommer med forslag. PR ser på TDC. KE printer
papirer ud om sociale medier.
Hvad kan vi tilføje på forældremøderne, så forældre synes, de høres, og så vi kommunikerer alt det ud, der er
væsentligt for både forældre og lærere?
2020- 2021: Man vælger som klasselærer selv, hvad man finder relevant fra flg., som blev foreslået:
a.
b.
c.

Cases: MG, fra Lolas bog?
Fra de sociale medier TDC?
KE har afleveret eksemplar fra <magasinet Skolebørn til AW, som medbringes til mødet, så
man kan få ideer.
Det nævnes på forældremøderne, at forældrene altid er meget velkommen til at kontakte lærerne
og AW.

11. Evt
Næste møde d. 17/9.
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Referat:
Afbud fra Kim

Ad 1: Anne orienterede om første skoledag, der gik godt, selvom det foregik i skolegården.
Børnehaveklassen er kommet godt fra start, 9 elever.
Forældrene er fornuftige i forhold til syge børn, de holder dem hjemme selv ved småforkølelse.
God stemning bland ansatte og elever.

Ad. 2: I forhold til souschefens opgaver laves der en ny definition.

Ad 3: Ingen hængepartier. Alt i alt en god dag.
Anne kontakter Anders vedr. udendørs frikvarter ringeklokke.

Ad. 6: husk kurset, vi kører samlet fra brugsens p-plads

Ad. 7: oplæg vedr. legetårn og multibane udfærdiget, der fås for lidt for pengene i forhold til legetårn. Forslag til
stor bunke jord i stedet, som inspirerer til fri leg.
Fonde kan evt. søges hjem vedr. multibane, 5 forskellige foreninger/forretninger kan gå sammen. Forslag sendes
til Helle og Niels.

Ad. 4: Aflysning af 5 års jubilæum, aflysning af sommerfest. Niels tager teten til næste år, vedr. sommerfest,
fastlagt til d. 20/8 2021.

Ad. 8: arbejdsgruppen har ikke holdt møde endnu, men fastsætter dato for møde i dag. Input og gode ideer til
Thomas vedr. tiltrækning af nye elever, og markedsføring. Senest d. 25/8-20

Ad. 9: Helle kigger på Fårup sedlen og reviderer den. Klasserådene skal sørge for at nye forældre kommer med i
fællesskabet.
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Ad. 10: bestyrelsesmedlemmerne er fordelt på alle klasser på nær børnehaveklassen, Mette Sørensen og Karin
tager børnehaveklassen.
Der tales om digital dannelse på alle klassetrin.

Referent: Karin Jacobsen
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