Referat bestyrelsesmøde den 18.sept. Kl. 18-21.
Spisning kl. 19
Mødeleder: Stig
Referent:
Lisbet

Dagsordenspunkt
1.

Sang, Anders

2.

Nyt fra ledelsen,
Thomas, Thomas og
Tommy

bemærkninger

O/D/B

Vi ændrer på dagsordenen i dag, da punkterne 5. og 6. er
opfølgende punkter på rådsmødet i torsdags, som er blevet flyttet
til den 5. okt. De to punkter kommer på dagsordenen på
bestyrelsesmødet den 1. november.

orientering

Den studerende i SFO’en er stoppet før tid. Så vores to
medhjælpere i børnehaveklasserne går ind og hjælper til om
eftermiddagen.
3.

Nyt fra medarbejderne,
Krista og Sidsel

September har været præget af lejrskoler og udlandsrejser

Orientering

4.

Byggeri, status, Thomas
og Thomas.

Ombygningen skrider planmæssigt frem

Orientering

5.

Ansættelsesprocedure,
fast personale, Thomas
H. og Thomas A.

Punktet udsættes jf punkt 1
Vedr. samtaler til Lones stilling, så deltager Stig, Lisbet
Thomas W. i 2. runde den 27. sept.

Orientering
og beslutning

6.

Skolens

Punktet udsættes jf punkt 1

Orientering
og videre
drøftelse

Mette har foreslået, at vi drøfter skolens holdning til og brug af
lektier som pædagogisk værktøj. Mette indleder punktet.
Thomas og Thomas fremlægger, hvordan de mener, vi kan arbejde
videre med emnet, hvis vi ønsker det.

Drøftelse og
beslutning

kommunikationsplatforme, Thomas H.
7.

Lektier, Thomas,
Thomas og Mette. To
artikler vedlagt som
lektier til punktet ;)

Drøftelse af, hvordan brugen af lektier hænger sammen med vores
skolesyn. Ønsker bestyrelsen, at medarbejderne fortsat har
metodefrihed hvad angår brugen af lektier, eller ønsker vi, at
emnet skal være et fokusområde i skoleåret 2018/19?
I vores indledende debat om emnet taler flere mødedeltagere for
en lektiefri indskoling, dog hvor læsning skal være en del af
hverdagen hjemme. Der henvises til undersøgelser, som viser, at fx
staveord ikke har nogen effekt.
Der er på mødet delte meninger om lektier generelt, og vi
beslutter, at vi på bestyrelsesmødet den 1. november vil formulere

tre spørgsmål, som vi vil bede medarbejderne om at diskutere og
arbejde med.
8.

Magasinet Friskolen til
omdeling? Thomas og
Thomas

9.

Arbejdsgruppe om
trafiksikkerhed, Stig

10.

Evt.

Opfølgning på Stigs forslag om at købe en stak blade til omdeling
blandt forældrene. Thomas A. har ikke skaffet prisen på det, så
punktet udsættes til næste møde.

opfølgning på henvendelser. Stig, Thomas og Lisbet har modtaget
forskellige henvendelser, og Stig samler nu op på dem og inviterer
til et indledende møde. Thomas A. deltager i mødet.
Magnus: hvorfor er der ikke køleskabe i udskolingen?
Det er der – af hygiejnemæssige årsager – ikke.
Nye punkter: opfølgning på beslutning om at man skal medbringe
egen iPad/computer fra 4. kl. og egen computer fra 8. kl.

