Bestyrelsesmøde
Gludsted Friskole og Børnehus den 07.05.19.
Bestyrelsen har afholdt møde og var omkring følgende punkter:
Skolen
•

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig på følgende måde:
Formand
- Uffe Henneberg
Næstformand - Jesper Lysgaard
Kasserer
- Lone Kjærvad
Sekretær
- Lisa Jensen

•

Lejrskoleturen var en fremragende tur for elever og personale. En god kombination af leg,
aktiviteter og ture (Nordsø Akvariet, Bunkermuseet i Hanstholm). Der er løbende lagt billeder på
face book.
Næste skoleårs planlægning er godt i gang. Det er, som altid, et stort puslespil at få til at gå op og
mange brikker skal falde på plads.
Skolen har et ønske om, at få en ny og mere tilgængelig hjemmeside, men fortsætter med det
nuværende Skole-Intra.
Vi havde en snak omk. generalforsamlingen, som var en fin aften med god info. Det er et stort
ønske, at vi fremover vil se et større fremmøde. Det er en oplagt mulighed for, at kunne drøfte
stort som småt og få indblik i hvad der rører sig ift. Gludsted Friskole og Børnehus. Alt sammen for
vore egne børns skyld!
Som tidligere nævnt er bestyrelsen lige nu i gang med at indhente forskellige tilbud på fornyelse af
skolekøkkenet. Der samles inspiration og arbejdes på en god funktionel løsning. Det er et stort
projekt og kræver mange tanker.
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Børnehuset
•

•

•
•

Børnehaven har været på en rigtig god lejr med god bemanding, hvilket gav god tid til ro og nærvær
med børnene. Da det er svært at tilgodese alle behov, hvis man er på lejr med børn fra 2,9-10 år, er
det besluttet at SFO'en fremover ikke er på lejr med Børnehuset, men kun med skolen. Børnehaven
vil være på lejr i ulige år og på samme tid, som der er lejrskole. I lige år vil Børnehuset lave en
overnatning, hvor SFO-børnene overnatter på skolen og børnehaven i Børnehuset.
Personalet har haft besøg af Charlotte fra en institution i Herning, som arbejder med børn med
ADHD og autismespektret. Et godt møde med meget brugbar info og materiale, som gav god
inspiration til personalet.
Lise og Line skal på en temadag omk. ’skæld ud’. Mette og Line skal på workshop på Ikast
Seminariet omk. playfull learning. Workshoppen er ift. de nye lærerplaner.
SFOen påtænker en ny eftermiddagsstruktur, men med de samme værdier som i dag.

OBS! Sommerfesten er fastsat til den 14. juni 2019 kl. 17.30.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

