Dagsorden til Bestyrelsesmøde
mandag den 15/6 2015 kl. 19.00

1. Siden sidst
Viben: Lige nu er alle 40 pladser besat. Vi ved at der starter fem børn fra Mejsen/Musvitten i løbet af
skoleåret 15/16 så der er nu kun fire ledige pladser i Viben. I skoledelen forventer vi at have ca. 70 børn
efter sommerferien, dvs, at vi har plads til ca. 10 elever mere.
Vi skal derfor have formuleret en ventelistepolitik. Indtil denne er vedtaget, er det ”først til mølle”princippet der gælder.

2. Arbejdsgrupper, bl.a. PR
Skilteriet er ved at klargøre bande reklamer til hhv. stadion i Frøstrup og til Hannæs Hallen.
Vi skal overveje om og i givet fald hvordan Facebook kan inddrages for at få nyheder, oplevelser og
begivenheder ud til en lidt bredere kreds.

3. Hovedrengøring i sommerferien
Vi skal have ombyttet inventar i bibliotek, 5.-6. klasse og SFO inden vi får gjort hovedrent. Vi køber hjælp til
at give gulvene polish, mens vi beder forældre om hjælp til rengøringen lige inden skolestart.

4. Økonomi, herunder takster for kommende skoleår
Økonomien følger budgettet. En stor del af det planlagte overskud forventes brugt på etablering af et ekstra
klasselokale, samt indretning af kreativrum.

5. Personalesituationen
Vi har en barselsorlov på vej lige efter sommerferien. Det personale vi forventer at have brug for næste
skoleår er på plads og vi har efterhånden også en fast vikar-pulje, til både Viben og skolen, klar

6. Pavillonen - hvordan er "køreplanen"?
Ole rykker teknisk forvaltning for svar på byggetilladelse. Christian Toft træffer aftale med transportør.
Helge Thorhauge og Christian Toft er tovholdere på at få etableret fundament.

7. Mødekalender 15/16
Bestyrelsesmøder det kommende år:
7.august, 7. september, 6. oktober, 4. november, 3. december, Julefrokost den 5. december, 4. januar,

2. februar, 2. marts
samt generalforsamling den 16.marts. Alle møderne starter kl 19:00

8. Evt.

