
Referat	  fra	  bestyrelsesmøde	  d.	  28.10.15.	  
	  

Bestyrelsen	  har	  holdt	  møde	  og	  var	  omkring	  følgende	  ting:	  

-‐Uge	  9-‐11	  kommer	  der	  en	  praktikant	  på	  skolen	  fra	  Den	  frie	  lærerskole,	  Ollerup.	  	  
-‐Maria	  T.	  er	  sygemeldt	  med	  stress	  på	  ubestemt	  tid.	  
-‐Læsningens	  dag	  indeholdt	  mange	  grene	  indenfor	  danskfaget,	  men	  kunne	  optimeres	  på	  det	  sociale	  
felt.	  
-‐Der	  er,	  grundet	  flere	  ting,	  sat	  en	  ekstra	  gårdvagt	  på	  i	  frikvarterene	  fremadrettet.	  
-‐Teaterforestillingen	  i	  Århus	  har	  i	  alt	  56	  tilmeldte	  fra	  Gludsted	  Friskole.	  
	  
	  
-‐Børnehuset	  er	  pt.	  udfordret	  på	  mange	  børn,	  i	  alt	  63	  børn.	  De	  forsøger	  at	  afhjælpe	  problemet	  ved	  
at	  være	  ude	  på	  skift	  og	  ved	  at	  benytte	  gymnastiksalen.	  
-‐Praktikanten	  Nikki	  er	  en	  god	  hjælp	  og	  klør	  på	  med	  opgaverne.	  
-‐Akmad	  -‐	  flygtning	  fra	  Syrien	  –	  er	  færdig	  i	  Børnehuset	  efter	  et	  forløb	  på	  4	  uger.	  
-‐Den	  4.	  nov.	  er	  der	  forældremøde	  i	  Børnehuset	  omk.	  kost,	  hvor	  sundhedsplejersken	  kommer	  med	  
et	  oplæg.	  
-‐Den	  17.	  og	  18.	  nov.	  er	  der	  bedsteforældredage	  i	  Børnehuset.	  
-‐Der	  har	  været	  kommunalt	  tilsyn	  i	  Børnehuset	  med	  observation	  /	  snak	  og	  munder	  ud	  i	  et	  
dialogmøde	  mellem	  bestyrelsesformand,	  ledelse,	  BG	  og	  tilsynsførende.	  
	  

-‐Skolegårdsprojektet	  er	  besluttet	  lavet	  over	  2	  år,	  så	  totalbeløbet	  deles	  over	  2	  år.	  
-‐Tuborg	  fonden	  har	  givet	  afslag	  på	  ansøgning.	  
-‐Nordea	  fonden	  har	  tildelt	  os	  25.000kr.	  til	  projektet.	  	  
-‐Den	  gamle	  olietank	  er	  taget	  op	  af	  jorden	  og	  jorden	  er	  planet	  ud	  igen	  ved	  cykelskuret.	  
-‐Asfalteringen	  af	  skolegården	  sker	  i	  uge	  46	  og	  udføres	  af	  Pankas	  fra	  Funder.	  
	  
Den	  5.	  november	  er	  der	  Åben	  skole	  /	  skoleindskrivning	  i	  tidsrummet	  16.00	  –	  18.30.	  
Den	  28.	  november	  er	  der	  julemarked	  på	  Gludsted	  Friskole.	  
	  
	  
	  

Med	  venlig	  hilsen	  
Bestyrelsen.	  

	  


