Resumé fra bestyrelsesmøde Fussingø-Egnens Friskole og børnehave
Dato og sted: onsdag den 23/8 2017 på lærerværelset, Fussingø-Egnens friskole kl. 19 – 22
Indkaldte:

Heidi, Jane, Sanne, Svend, Mikkel, Pernille, Heidi Johannesen. Annette Aa (skoleleder),
Karina (repræsentant for lærere) og Christian (repræsentant for børnehaven)

Afbud fra:
Referent:
Mødeleder:

Jens Ole (suppleant)
Jane
Merete

Pkt.
1.

Emne
Valg af referent
Jane er valgt.

2.

Gennemgang og godkendelse af indkaldelse
Godkendt.

3.

Gennemgang og godkendelse af referat fra mødet 14/6
Gennemgået og underskrevet.

4.

Besøg af elevrådet

5.

Elevrådet var på besøg og fortælle om deres arbejde det seneste år. Børnene ønsker sig en parkour
bane for sponsorpengene, men da det er dyrt at anlægge vil bestyrelsen kigge på mulighederne for
at få den drøm til at gå i opfyldelse.
Her og nu status: skole, børnehave/vuggestue, fritter
Alle er kommet godt i gang med det nye skoleår såvel ledelse, personale og børn. Der er startet
120 børn efter sommerferien.
I begyndelse af september er der friluftstur for 7-8 klasse og det er i forbindelse med vores akse
samarbejde, som vi fortsætter med.

6.

Børnehaven er blevet malet i ferien og er blevet rigtig fin.
Personalet i børnehaven er også vendt tilbage med god energi og glæder sig til det kommende år.
Ulla er flytte fra vuggestue til børnehave for at få normeringerne til at passe, og det er gået rigtig
fint.
Økonomi – budgetopfølgning m.v.
Økonomien ser sund ud og såvel børnehave som skole bør komme ud med et overskud.
Selv om økonomien er god er bestyrelsen blevet opmærksom på at der kan spares en del penge på
buskørsel. Så det vil det vil blive undersøgt i de kommende uger.

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

7.

Opgaveliste – status på opgaver

8.

Listen blev gennemgået og opdateret.
Udvalg – det videre forløb
Udvalgene skal påbegynde deres arbejde og det vil starte op i forbindelse med bestyrelsesseminar
den 15. – 16. September.

9.

Ressourcebank

10.

Pernille har lavet en kompetence profil som forældre kan udfylde og som skolen kan bruge for at
kunne trække på relevante kompetencer i forbindelse med undervisning m.v. Annette vil
introducere dette for forældrene i kommende forældremøder.
Seminar – planlægning
Det bliver i FDF huset i Ø. Bjerregrav i år fra den 15-16 September.

11.

Åben skole 2. november – planlægning

12.

Vi vil bestræbe os på igen at holde åben skole den 2. November.
Lejrskole – transport

13.

Vi ønsker at tilbyde en årlig lejrskoletur. For at få økonomien til at hænge sammen, er vi afhængige
af de offentlige transportmidler, med de udfordringer, så som tidspunkter og afleveringssteder, det
medfører.
Vi vil til skønne at forældre i god tid etablerer samkørsel, ligesom, hvis det er muligt, der vil blive
åbnet mulighed for aflevering og afhentning af børnene på skolen. Den sidste mulighed kan dog
medføre en mindre egen betaling, da der skal lejes bus.
Sikkerhedsrepræsentant

14.

Lise er blevet valgt som sikkerhedsrepræsentant og vil deltage i et kursus sammen med en
repræsentant fra ledelsen.
Evt.
Vi skal have opdateret og oplyst om vores politikker omkring brug af IT samt få opdateret
forældrehåndbog m.v.

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

