Resumé af bestyrelsesmøde Fussingø-Egnens Friskole og børnehave
Dato og sted: onsdag den 23/05 2018 på lærerværelset, Fussingø-Egnens friskole kl. 19 – 21.30
Indkaldte:

Afbud fra:
Referent:
Mødeleder:
Pkt.
1.

Jane Dichmann, Sanne Jørgensen, Mikkel Petersen, Pernille Ranch, Heidi Fonnesbek,
Malene Myrhøj Poulsen, Per Justesen (suppleant), Allan Kousted (suppleant). Uffe Kirk
(konstitueret leder), Karina Faurschou(repræsentant for lærere) og Christian
Kofoed(repræsentant for børnehaven).
Per Justesen(suppleant)
Jane Dichmann
Merete Glob

Emne
Valg af referent
Jane blev valgt.

2.

Gennemgang og godkendelse af indkaldelse.
Indkaldelse gennemgået og godkendt.

3.

Gennemgang og godkendelse af referat fra seneste møde
Referat fra den 25. april godkendt og underskrevet.

4.

Her og nu status: skole, børnehave/vuggestue, fritter v/Uffe og Christian
Stemningen på skolen er god, ovenpå en veloverstået lejrskole. Lejrskolen er en god anledning til at
etablere nye venskaber, og der knyttes bånd mellem børn og voksne.
Planlægning af det kommende skoleår er i fuld gang. Der skal ansættes en ny lærer og det arbejdes
der på.
Næste skoleår er der ledige pladser på flere klassetrin.

5.

Og i børnehave- og vuggestue går det godt. Der arbejdes på at få personaleplanen på plads efter
sommerferien.
Stillingtagen til optagelse af specialbarn i 0. klasse i august 2018
Bestyrelsen godkender optaget.

6.

Proces for ansættelse af ny leder

7.

Bestyrelsen indstiller vores ny leder ved den ekstra ordinære generalforsamling tirsdag den 12/6.
Økonomi
Sanne gennemgår budgettet for børnehave og skole. Lige p.t. ser budgettet fornuftigt ud og vores
resultat i april er bedre end forventet.

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

8.

Fusionsplan

9.

Papirarbejdet er på plads og der er planlagt ekstra ordinære generalforsamlinger til den 12/6 og 26/6.
Politikker

10.

Udvalg nedsat til at gennemgå de nuværende politikker. Gennemgang forventes på bestyrelsesmødet
den 22. august.
Bestyrelsesudvalg – præsentation og stillingtagen til hvad vi arbejder videre med

11.

Det blev besluttet på sidste bestyrelsesmøde, at vi ønsker at arbejde med kommunikation (Heidi,
Malene og Karina), trivsel (Jane og Sanne) og forældrearbejde (Per).
Status på opgaveliste
Listen er gennemgået og bliver distribueret.

12.

Evt.
Samarbejde med borgerforeningen omkring en aktivitetsbane, vil blive drøftet på det kommende
bestyrelsesmøde.
Hjemmesiden skal opdateres med den nye bestyrelse.

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

