Referat fra bestyrelsesmøde d. 04.02.15.
Bestyrelsen har holdt møde og var omkring følgende ting:
•

Viggo (8.kl) og Silas (7.kl.) fra elevrådet deltog i mødet for, at få et indblik i bestyrelsens arbejde og
mulighed for at blive hørt af bestyrelsen.

•

Gludsted Friskole
-Anton Byrkel starter i erhvervspraktik og skal følge Christian i matematik, fysik og engelsk.
-Der er startet en ny elev i 3.kl.
-Skolen har haft 3 besøg af den tilsynsførende bl.a. ved læsningens dag og matematikkens dag. Hun
var positiv over det hun så.
-Skolens elever har alle hver især udfyldt en undersøgelse ang. trivsel på Klassetrivsel.dk. En
undersøgelse som skolens personale kan bruge og arbejde ud fra i det daglige.
-Grundet momsrefusionen fik vi i november 33.600kr. tilbage af Skat.
-Grundet vores ansøgning har Matas Miljøfond tildelt os 2 æbletræer, 1 tjørnebusk og et telt til en
værdi af 4.900kr. + moms.
-Vi har besluttet at udarbejde en eller flere foldere omk. Gludsted Friskole og Børnehuset til
kommende børn og andre interesserede.
-Fælles drøftelse af brugen af mobiltelefoner på skolen – hvad er acceptabelt og hvad er ikke.
Telefonerne er den senere tid blevet misbrugt af eleverne.
-Bornholmerturen – generel info.

•

Fysiske forbedringer på skolen:
-Der er blevet lydisoleret på spisearealet.
-Opsætning af nye lyskilder er godt i gang.
-Etablering at en lille scene i musik.
-Det er besluttet at der i skolegården skal etableres en trafiklegeplads med veje, lyskurve, skilte osv.
til rulleskøjter, cykler, løbehjul m.m.
-Der laves varmt vand til hanerne i forbindelse med spisearealet.

•

Børnehuset
-Der er opsat nyt køkken i Børnehuset.
-Jack S. Jensen er ansat som medhjælper med start i uge 8 til sommerferien.
-Afrika projektet kører fortsat og fremover i samarbejde med SFO.
-Der er startet 4 nye børn i børnehave fra februar.
-Der arbejdes på en opdatering af hjemmesiden for Børnehuset.
-Der er tilfælde af lus i Børnehuset.
-Mange børn holder ferie i uge 7.
-D. 16. feb. afholdes der fastelavn i Børnehuset for børnehaven.

•

Arrangementer:

-

Fastelavnsfest den 15. feb. i Gludsted Sognegård med start i kirken kl.14.
Fælles forældremøde i Børnehuset d. 19. feb. fra kl. 19-21.30 for
børnehave og SFO.
Skolereform evalueringsmøde med forældre d. 9. april kl. 19.00.
(Spørgeskemaer rundsendes til elever og forældre i uge 8).
Generalforsamlingen er den 23. april 2015.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

