Referat fra bestyrelsesmødet den 24. januar 2019
Deltagere fra bestyrelsen:

Deltagere fra skolen:

Stine Flora Kjær, næstformand

Maja Rose Falk, afdelingsleder i Fritten

Klaus Klitgaard - afbud

Dorte Lindhardt, skoleleder

Dorthe Myndal Fogtmann - afbud

Eva Landert, medarbejderrepræsentant

Jacob Lunding, formand

Jette Kruse Nord, viceskoleleder

Esben Hegstrup

Calina Jensen, elevrådsrepræsentant - afbud
Emma Bang, elevrådsrepræsentant -afbud

1. Dagsorden
a. Valg af referent - Stine
b. Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet
c. Underskrift af referat fra forrige bestyrelsesmøde

2. Økonomi (fast punkt)
a. Økonomi og budget v. Dorte og Jette
Årsregnskabet for 2018 er blevet gennemgået med de foreløbige tal, og det endelige resultat er klar ved næste bestyrelsesmøde. På baggrund af feriepengeforpligtigelsen er
resultatet for årsregnskabet ændret.

3. Info fra ledelsen
a. Fritidsdelen v. Maja
Alt i alt går det rigtig godt i Fritten. Der er mange varierende aktiviteter, som børnene
har stor glæde af og hverdagen bærer præg af “det gode børneliv”.
I juleferien var der ca. 50 børn tilmeldt og der kom ikke helt så mange. Det var forventet
efter erfaringen fra tidligere ferier, og derfor var der sat personale på, som allerede havde planlagt at lave andre opgaver, i tilfælde af et mindre fremmøde blandt børnene. I
den forbindelse blev der taget hul på at lave et rigtig flot lege-lokale på førstesalen, som
nu står færdigt.
Der har også i den seneste tid været overskud hos personalet til at få lavet flere rum i
orden, rydde op mv.
Der starter en meritstuderende i praktik i starten af februar, og han skal være i Fritten i
7 uger.
b. Skoledelen v. Dorte og Jette
På Granhøjen kan man ikke længere se flaget, fordi beplantningen er groet til, og derfor
skal vi have beskåret nogle af træerne.
Det store lindetræ i skolegården er udnævnt til at være et evigheds-træ og får i den forbindelse en flot plade på. Det bliver fejret til foråret når træet springer ud.

!1

I sidste uge var der en flot artikel i Halsnæsposten om 100-dagesfesten i 0. klasse.
Skolen har modtaget et nyt musikanlæg fra en anonym giver.
Dorte er inviteret af Halsnæs Lilleskole til en panelsamtale om visioner
for grundskolen d. 4. februar i Torup Forsamlingshus.
Skoleledelsen har været arrangører for ledelsesnetværket, som denne gang blev afholdt i
Vejle. Det var til stor inspiration for ledelsen.
Ledelsen har påbegyndt samtalerne med de børnehaver, som leverer børn til 0. klasse
kommende skoleår.
D. 1. februar starter vores nye administrative medarbejder, som hedder Elsebeth.

4. Elevrådet
a. Nyt fra elevrådet
Elevrådsrepræsentanterne meldte afbud, da de ikke har holdt elevrådsmøde siden sidst
grundet aflysning.

5. Punkter til orientering (O), debat (D) og beslutning (B)
a. Skal vi benytte tilbuddet om reklamefilm jf. det tidligere tilsendte (B)
Bestyrelsen besluttede at Dorte kan gå videre med at få lavet en reklamefilm, som bliver
produceret med sponsorstøtte. Stine undersøger hvilke sponsorer vi ønsker at gå videre
med, og listen af sponsorer godkendes af bestyrelsen på mail.
b. Marketing v. Stine (O/B)
Stine fremlagde et markedsføringsårshjul, der viser hvilke aktiviteter vi ønsker at have i
løbet af året, som kan promovere vores skole. Årshjulet er lavet af Dorte og Stine, men
med udgangspunkt i et fælles arbejde lavet af medarbejderne og bestyrelsen i fællesskab. Det nye ved årshjulet er brochurer og andet markedsføringsmateriale, deltagelse
på byens Krudtværksfestival samt Åbent Hus-arrangement, hvor udefrakommende kan
komme på besøg og se skolen.
c. Brugerbetaling ved klubarrangementer (D/B)
Bestyrelsen besluttede at ved aftenarrangementerne med spisning o.lign., som ligger
udover den normale åbningstid, må Fritten gerne tage 30 kr. for deltagelse. Det er dog
vigtigt at bemærke, om det får en betydning for antallet af deltagere ved klubaftenerne.
d. Foredrag/andet (evt. bingo) i forbindelse med generalforsamlingen (D/B).
Det blev besluttet at bestyrelsesmedlemmerne i år gør ekstra ud af at reklamere/invitere
til generalforsamlingen. Vi blev enige om at holde fokus på generalforsamlingen og den
seriøsitet der er omkring den.
e. Støtteforeningen, se bilag (D/B)
Vi talte om udkastet til vedtægterne, samt at stiftelsen af støtteforeningen kommer til at
foregå d. 9. april efter generalforsamlingen.
f.

Begyndende planlægning af generalforsamling (D/B)
På generalforsamlingen vil enten 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer gå på valg, for at vi
fremadrettet kan få et rullende valg. Bestyrelsen mødes og planlægger generalforsam-
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lingen inden næste bestyrelsesmøde.

6. Kommende punkter
- Bestyrelsens synlighed, forældremøder 0.-1. klasse, mødereferater mv.
- Støtteforening - planlægning af stiftende GF
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