DAGSORDEN TIL MANDAG DEN 7/9 2015 KL. 19.00
Tilstede er: Ulla Persson, Ole Bundgaard, Peter Smidt, Peter Kirk, Christian Toft, Thor Rishøj, Lone Kjeldtoft,
Niels Jørgen Andersen.
1. Siden sidst.
2. Bestyrelsens mødekultur og organisering - forventningsafklaring (D+B)
Vi vil forsøge at blive mere skarpe på organiseringen af aftaler og opgaver, så alle ved hvad de skal
og hvornår.
Der skal navn og deadline på alle opgaver.
Vi skal blive mere skarpe på at holde os til punkter på dagordnen holde os til emnerne og vente med
small talk til efter.
3. Deltidsplads i Viben? (B)
Som situationen ser ud lige nu har vi ikke plads til at oprette deltidspladser.
4. Morgenmodul i SFO (B)
Der oprettes morgen SFO som hedder fra kl. 6.00 til kl. 8.00 og kan benyttes året rundt. Der kan
meldes til og fra med en mdr. varsel. Prisen er 300,- som er forsøgsvis.
5. Pædagogisk friplads i VNF - moderation ud over indkomst og søskende (B)
I særlige tilfælde vil det være, muligt at få bevilliget en socialpædagogisk friplads gennem aftale
mellem forældre og skolen lederen. For et år ad gangen.
6. Ventelistepolitik (B)
Børn der er meldt ind i Viben har første prioritet til plads i skolen.
7. Mobiltelefon politik (B)
Som et forsøg er mobilerne slukket i skoletiden, med mindre læreren giver tilladelse til andet.



Forældrehenvendelse ang. ønske om mobilfrie skoledage - nedenstående link uddyber/begrunder
forslaget
http://sn.dk/Fredensborg/Ny-skole-forbyder-mobiltelefoner/artikel/511531

8. Aktivering af forældregruppen - herunder arbejdslørdag den 26/9 (D)
Punktet bliver diskuteret og vil blive optaget igen på næste møde.

9. Orientering om flytning af børn (både til og fra) (O)
10. Økonomi - herunder børnetal (O)
11. Mussamtale skoleleder (B)
Niels Jørgen melder tilbage til bestyrelsen med evt. problemstillinger eller opgaver.
12. Regntøjsordning (D)
Der er mulighed for at formidle en fællesindkøbsordning.
13. Byggetilladelse pavillon og sammenbygning (B)
Der laves en overdækning så eleverne kan gå tørskoet ud i pavillonen. Efterfølgende vil der blive
truffet en mere langsigtet løsning.
Tovholder til overdækningen: Peter Kirk, så det kan bygges på d. 26. 9. altså arbejdslørdag.
14. Referat af forældremødet i Viben (O)
15. Bus - er det noget, vi skal gøre mere i? (D)
16. Evt.
(B)= beslutning (D)= diskussion (O)= orientering
Vh Ole

Bestyrelsesmøder det kommende år:
6. oktober, 4. november, 3. december. 4. januar, 2. februar, 2. marts.
Julefrokost den 5. december. Generalforsamling den 16.marts.
Alle møderne starter kl 19:00- 21.30

