Resumé bestyrelsesmøde Fussingø-Egnens Friskole og børnehave
Dato og sted: onsdag den 17/01 2018 på lærerværelset, Fussingø-Egnens friskole kl. 19 – 22
Indkaldte:
Afbud fra:
Referent:
Mødeleder:
Pkt.
1.
2.
3.

4.

5.

Heidi, Jane, Sanne, Svend, Mikkel, Pernille og Jens Ole (suppleant). Annette Aa (skoleleder),
Karina (repræsentant for lærere) og Christian (repræsentant for børnehaven).
Forældrerådet for børnehaven og bestyrelsen for vuggestuen deltager i punkterne 3-5
Pernille og Jens Ole
Jane
Merete

Emne
Valg af referent
Jane blev valgt.
Gennemgang og godkendelse af indkaldelse
Godkendt
Her og nu status: skole, børnehave/vuggestue, fritter
I uge 3 er der akse uge, så de store børn skal være sammen med de 5 andre friskoler i området. Det
primære emne er de naturvidenskabslige fag. Skolen har informeret omkring den verserende sag
omkring en film der viser unge under 18 år i en seksuel akt og hvorfor det er vigtigt at holde sig fra
sådanne ting på nettet. Desuden har forældre fået information og der er opfordret til at tale med
sine børn/unge omkring emnet.
Der er 2 nye børn i skolen en startede til december og storebror er fulgt efter her til januar. Der er
også kommet 5 nye børn til børnehaven (meget positivt).
Ledelsen har sat gang i en udviklingsproces i børnehave og vuggestue. Det vil kræve nogle
ændringer i forhold til personale. Der informeres mere om dette ifbm. Forældremøde. Arbejdet
med at skabe en nytænkende børnehave/vuggestue vil så småt blive påbegyndt allerede nu.
Budget 2018
Sanne gennemgår budgettet for skole, børnehave og vuggestue. Børnehaven et væsentligt større
tilskud til inklusion, som påvirker deres budget i positiv retning.
Med få justeringer bliver budgettet godkendt af bestyrelsen.
I budgettet er der sat penge af til en pædagogisk udvikling af vores sted. Derfor vil vi påbegynde en
ICDP uddannelsen af al personale. Det handler omkring kommunikation, og hvordan man bruger
kommunikation rigtigt i forhold til børn m.v. Derfor er hensigten at alt personale også får denne
uddannelse og bliver certificeret. Desuden skal forældre introduceres til det i et fælles
forældremøde / foredrag.
Planlægning af fælles forældremøde

Vision
Vi vil vise, vi har et ståsted, og at vi alle har et værd i fællesskaber
Mission (formål)
Vi skaber et sted, hvor børn trives og lærer.
 Et sted, hvor børn har lyst til at være
 Et sted, der vi tager udgangspunkt i det enkelte barn
 Et sted, der vægter både faglighed og fællesskab højt
 Et sted, hvor børn lærer at tage ansvar for sig selv og sine omgivelser

Værdier
Grounding • Samarbejde
Udfordringer • Tillid
Forpligtethed • Læring
Anerkendelse • Ansvar
Glæde • Drømme

6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.

Skolen har et planlagt fællesforældremøde den 6. februar, og det ville være en god ide at også have
børnehave og vuggestue med i det samme møde. Så ville alle blive introduceret til vores fælles
vision for stedet, og hvordan vi ønsker stedet ser ud i fremtiden.
Gennemgang og godkendelse af referat fra seneste møde
22/11 og 11/12
Planlægning af generalforsamling
Merete informerer om mail til forældre omkring dato for generalforsamling, skolekreds, og hvad det
indebærer at være bestyrelsesmedlem.
Vores revisor Tina har anbefalet, at vi fusionere med vuggestuen til sommer. Der er en del regler
omkring hvorledes en fusion skal foregå, som vi skal have sat os ind i, så vi skal sørge for at bruge
den tid der er brug for og få det gjort ordentligt.
Nyt fra udvalg for forældrearbejde – status på opgaver
 Overblik over arbejdsgrupper
o Gruppen mangler at få lavet en registrering af forældrearbejde.
 Igangsættelse af arbejdsgrupper
o Vi kan påbegynde arbejdet med arbejdsgrupperne og få forældre allokeret.
o Kompetenceskemaerne skal vi have vendt endnu engang i bestyrelsen og hvordan vi
vil bruge det. Da det hænger sammen med persondataloven.
 Klub for 4-8 klasse
o Pernille skal tage kontakt til Annette og Christian omkring strukturen og derudover
vil det blive bragt op på fællesforældremøde, så vi kan få fornemmelse af om der er
stemning for dette blandt forældrene.
Nyt fra udvalg for trivsel – status på opgaver
Opgaven er afsluttet.
Nyt fra udvalg for kommunikation/PR – status på opgaver
Der arbejdes på opgaven.
Opgaveliste
Alle udvalg skal udfylde deres handlingsplan elektronisk.
Opgavelisten opdateret og sendes sammen med referatet.
Datasikring på vores sted
Vi skal være sikre på, hvordan vi bruger data på såvel forældre som børn, da den ny
persondatalovgivning er trådt i kraft. Det vil der blive arbejdet videre med.
Gennemgang og godkendelse af procedure for arbejde på større projekter
Mikkel opfordrer og gennemgår forslag til proces for stører projekter.
Evt.
Kaffemøde i sidste uge aflyst.
Jens Ole deltager som suppleant ikke i vores møder.
Næste bestyrelsesmøde den 21. februar.
Den 14. marts er der også bestyrelsesmøde for der bliver årsregnskab gennemgået med revisor.
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