
 
Bestyrelsesmøde 10. maj 

Fraværende: Helge Thorhauge og Thor. 

1. Fælles kostpolitik – revideres (Mette) (B) 

Kostpolitik skal findes frem igen. Mille og Mette skriver lidt til ang. Allergi og eftermiddagsmad, til 

næste møde, hvor den godkendes. 

2. Børnetal for det kommende skoleår (Viben og Skolen) (O) 

Uændret det næste års tid. 

3. IT og telefoni – Status (Thor) 

 

4. Fra dialogmødet i Frøstrup (O) 

Positive tilkendegivelser omkring samarbejde, ingen beslutninger. 

5. Økonomi. Fra kassereren (Helle) 

Budget ønskes mere detaljeret fremover. Nuværende er der ingen projekter. 

6. Kommende arrangementer: workshop i efteråret (tovholdere)? Strategiplan evt. i samarbejde med 

personalet, Vejlernes dag/reklame 

Skal vores arrangementer som bålaften, arbejdslørdage, høstmarked og åbenhus lægges ud på 

infoskærme hos de lokale handlende. Lone undersøger muligheden. 

Workshop (i stedet for trivselsundersøgelse): hvem, hvad, hvornår, konceptet? Christian, Niels Jørgen 

og Mette er tovholdere. Afholdes i stedet for en arbejdslørdag, er både for forældre og personale. 

Christian kontakter Mette Bigum.                                                                                                                   

Lørdag d. 29./10. 2016. 

Vejlernes dag: vores skilt skal fragtes derud. Ole taler med Bo.                                                                     

Skal skiltet op nogle dage før ude ved hovedvejen. Christian undersøger mulighederne.  

7. Arbejdslørdag den 4.juni 

Ole og Peter laver liste over projekter til arbejdslørdag, som Jane sender ud til forældre. 

 

 

 



8. Kommende bygnings- og lokale-opgaver – konstateret ved gennemsynet 14. april kl 18:30 (Ole) 

herunder legepladsen 

Ole har gennemgået liste. 

9. Fælles bestyrelsesmødet den 17. maj – status 

Indtil videre er der 16 tilmeldte. 

Punkter:  

Vuggestue – hvordan og erfaringer? 

Samarbejde mellem kommune og friskolerne. 

Indskrivning på skolen, hvem og hvordan? 

Kage: Helle, Christian og Mette. 

10. Bestyrelsen på nettet – hvor og hvor meget? 

Der skal kun navn og adresse på nettet. Der kan altid skrives til bestyrelsesmedlemmer via Viggo. 

Telefonliste sendes videre til bestyrelsesmedlemmer. 

11. Hvem kan vi indskrive på skolen? 

Som udgangspunkt indskriver vi alle. I særlige tilfælde inddrages bestyrelsen af skolelederen. 

Efter et par måneder eller efter behov har vi en evalueringssamtale. 

12. Forældrehenvendelser 

Som udgangspunkt skal bestyrelsesmedlemmer ikke tage i mod forældrehenvendelser. Generelle ting 

om skolen og børnehaven er til Niels Jørgen. Ved konkrette begivenheder skal henvendelsen ske i 

henhold til vores politik for forældrehenvendelser, ses i forældrehåndbogen på hjemmesiden.   

13. Evt. 

Dagpleje:  

Jeanette arbejder på at blive kommunal dagplejer i eget hjem fra 1./1. 2017 pga. et behov for 

gæstedagpleje og friplads. Kristine arbejder ligeledes på at flytte hjem, dog som privat dagplejer, gerne 

i løbet af sommeren, af hensyn til familie. Katrine planlægger at forsætte som privat dagplejer her på 

adressen. 

De private dagplejere startede hernede i forbindelse med kommunes planer om at afskedige 

dagplejerne og sende børnene i vuggestue. Nu er der igen et behov for kommunal dagpleje. Vi har 

været glade for det gode samarbejde og glæder os til det forsætter. 

 

Sommerfest i børnehaven på fredag. Forældrerådet henter nøglen fredag eftermiddag. 

Næste møde tirsdag d. 14./6. 2016. Kage Christian. 


