Referat fra bestyrelsesmøde d. 10.12.13
Bestyrelsen har holdt møde og var omkring følgende ting:
•

Skolen informerede om, at der er sat interaktive tavler op i alle klasseværelser på nær 0. –
1. kl. Der er købt stole og borde til 2. – 3. kl. og sidst men ikke mindst lægges der nye gulve
i klasseværelserne i weekenden 17. – 19. januar 2014.

•

Børnehuset kunne bl.a. fortælle om bedsteforældredagene, der var en stor succes og de
store førskolepiger der har gået Lucia for de resterende børnehavebørn.
Den 23. 30. og 31. dec. er børnehuset lukket, da antallet af tilmeldte børn var under 35%.
Den 2. og 3. jan. er der åbent for tilmeldte børn.
Der starter 4 nye børn til 1. jan. 2014 og vi er dermed på 24 børnehavebørn i Børnehuset.
Jeanettes virksomhedspraktik forlænges.

•

Status for energirenoveringen er, at vi nu er ved, at nå målet og forventer skolen og
Børnehuset tilkoblet jordvarmeanlægget inden jul. Sognegården tilkobles senere.
Sognegården har af Ikast-Brande Kommune fået bevilget 100.000kr. til, at blive koblet på
jordvarmeanlægget. Det forventes at, Landsby Foreningen skal overtage Sognegården i
løbet af 2014.

•

Evaluering af julemarkedet den 30.nov., som samlet gav et pænt overskud til skolen.

•

Vi skal fremadrettet til, at kigge på Børnehusets legeplads, da den trænger til en kærlig
hånd og lidt fornyelse.

Herudover havde vi en snak omkring PISA-Undersøgelsen, som er en test i forskellige fag i hele
verden. I DK er testen ikke tilfredsstillende i dansk og matematik, men testen er ikke ens i alle
lande og rummer en del usikkerhedsmomenter.
I DK skal vi have Meta-opmærksomhed, hvilket vil sige, at vi skal have opmærksomhed på, at vi
skal være opmærksomme på børnene. Dette gøres på Gludsted Friskole bl.a. ved hjælp af
evalueringer – hvor er børnene både på det faglige og sociale plan og ved hjælp af tests.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.

