6. april 2018

Referat fra bestyrelsesmøde
torsdag den 5. april 2018 kl. 19.00 – 21.30
Tilstede: Lasse, Christina, Rasmus, Helle, Pernille, Morten, Lisbeth, Linda (ref.)
Afbud fra Petsi, Kristina og Rikke samt Helle L og Jesper
1.

Kort information om konsekvenser ved evt. lock-out
Forældrene opfordrer til at vi ved lock-out afdækker behov (hvem har
ikke andre muligheder) og afgør ved lodtrækning.

2.

Valg til bestyrelsen
Information om drop-in-møde – overblik over emner. Gav ikke
umiddelbart nye kandidater, så vi skal ud og prikke. Vi fandt på
mulige navne og delte dem mellem os. Vi mangler 3 medlemmer + 2
suppleanter. Under mødet dukkede der 3 kandidater op – det skal
bare lige bekræftes at de vil. Linda skriver til dem.
Vi skal gerne have fundet mulige kandidater inden den 13/4, men
meget tyder ikke på kampvalg. Der mangler 2 suppleanter.

3.

Drøftelse af kvalitetsrapport
- Overført punkt fra sidste møde. Vi aftalte at have kigget rapporten
igennem til denne gang.
Vi gennemgik rapporten og den er taget til efterretning. Vi afventer at
Linda skal have kvalitetsdialog den 3. maj.

4.

Kontakt til B&U-udvalg
Drøftelse af emner samt beslutning af hvem gør hvad.
Skal der sparkes ind i fælles-gruppen på Facebook – skal der gøres
noget fælles? (Lasse skriver i gruppen).
Kunne det være interessant lokalt at trække dem herud i forbindelse
med tunnel-projektet. Det kræver en anledning – vi holder fortsat øje,
men gør ikke noget før der er en grund til at kalde dem ud.

5.

Videre arbejde med værdier
- drøftelse og beslutning. Pernille har samlet jeres indskrevne noter
fra drøftelserne.
Bestyrelsen foreslår at den tidligere arbejdsgruppe med Rasmus, Petsi
og Kristina sætter sig sammen og prøver at holde det op mod den
tidligere udarbejdede skabelon inden mødet den 28. maj 2018, hvor
der præsenteres noget. Rasmus indbyder gruppen.

6.

Nyt fra afdelingerne
Skolen: er under optakt til skolefest med cirkus-tema. Desuden er det
den store testperiode.
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SFO: Ser frem til den årlige casino-dag. Børnene hjælper godt med til
rengøringen.
Klub: Afklaring med flexjobber.
Børnehus: Vuggestuen er ved at få mere plads – der bliver bygget en
væg. Dejligt med de nye garderober i Børnehaven.
Kontoret: Status på vores nye rengøring – vi er godt på vej. Dejligt
med synlig rengøring
7.

Evt.
MJ’s sager med enkeltelever er der blevet taget hånd om.

Punkter til næste gang mandag den 28. maj 2018:
- Økonomi – fremskrives
- Det videre arbejde med værdier.
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