Dagsorden og referat til bestyrelsesmøde nr. 76 den 29.6.2016 kl. 17.00-19.00

Til stede: Anders, Anja, Jakob, John, Hanne, Joan og Lillian
1. Godkendelse af dagsorden:
- Godkendt.

2. Nyt fra personalet ved R.L.:
- Udgår.

3. Nyt fra Efterskole/friskole ved A.G.:
- Friskolen er stadig i fremgang, skoleåret sluttede med 42 elever, efter
sommerferien er der 44 elever. Den sidste uge før sommerferien, havde de
projektuge, denne forløb rigtigt godt. Friskolen har haft et rigtigt godt år,
og været i en rigtig positiv udvikling. Friskoleeleverne skal efter
sommerferien spise i akvariet (det gamle lærerværelse).
- Efterskolen sluttede af med eksamener og lejrtur til Strynø. Efterskolen
sluttede året med 39 elever. Der skal ansættes flere lærer på efterskolen
med start efter sommerferien. Der er stop for optagelse af drenge på
efterskolen. Der er stadig få ledige pladser til piger. Der er pt. optaget 57
elever med start efter sommerferien.

4. Økonomi:
- Anders orienterede.

5. Personale:
- R. J. har af personlige årsager valgt at opsige sin stilling på efterskolen.
- Villy går på pension.
- Trine stopper som praktikant på efterskolen.

-

Asgers ansættelse som praktikant forlænges med et år.
Amalie er ansat som praktikant.
Magnus er ansat som praktikant.
Susanne Thomsen er ansat som lærer på efterskolen.
Mirka Davidsen er ansat som lærer på efterskolen, til at dække skemaet
efter Villy.
- Janne Rasmussen er ansat på efterskolen, til at dække Rasmus skema.
- Niels Bo er ansat på friskolen til at varetage matematik, naturfag og idræt.
Dette medfører, at Trine kan koncentrere sig mere om ledelsen af
friskolen.
- Trine og Hans skal på lederkursus til efteråret.
- Vivi skal på efteruddannelse som UU-vejleder.

6. Fastsættelse af mødedatoer efteråret 2016:
-

Mandag d. 15/8
Tirsdag d. 13/9
Onsdag d. 12/10
Torsdag d. 17/11
Mandag d. 12/12

7. Godkendelse af lokalaftale:
- Udskudt.

8. Godkendelsen af aktivitetsplan og indholdsplan:
- Godkendt. Se bilag.

9. Skoleårets evaluering:
- God fremgang for begge afdelinger.

10.Gennemgang og evt. godkendelse af årshjul for bestyrelsen:
- Godkendt.

11.Evt.:
- Hjemmeside er under udarbejdelse og forventes færdig i august.

12.Godkendelse af referat:
- Godkendt.

Referent
Lillian Jespersen

