Bestyrelsesmøde nr. 77 den 15.8.2016
1. Kort nyt om MAFE
2. Forstander orienterer om de kommende 2 mdr.
3. Revision af forretningsorden og værdigrundlag
4. Personalet/trivsel på arbejdspladsen
5. eventuelt
6. Lillian og
7. Bestyrelsesmøde nr. 77 den 15/8-2016
8.
9. Til stede: Anja, Anders, Erik, Jakob, Dorthe, Inga, Hanne, John, Joan og Lillian
10.
11.
12. 1. Godkendelse af dagsorden
13.
14. - Godkendt.
15.
16. 2. Kort nyt om MAFE
17.
18. - Der er 62 elever på efterskolen og 45 elever på friskolen. Den store tilgang af
elever på efterskolen har medført, at der er ansat 3 nye lærer. Alle værelser på
efterskolen er i sommerferien blevet renoveret. Der har været intro uge på
efterskolen, det har været en virkelig god uge, hvor elever og lærer har lært
hinanden rigtigt godt at kende. Friskolen er startet i dag.
19.
20. 3. Forstander orienterer om de kommende 2 mdr.
21.
22. - Anders orienterede bestyrelsen om planerne for de kommende måneder.
Årsplanen for hver afdeling bliver lagt på de respektive hjemmesider. Pt. virker
efterskolens hjemmeside ikke, da der har været hacker-angreb. I løbet af denne
uge skulle begge skolers hjemmesider virke igen.
23.
24. 4. Revision af forretningsorden og værdigrundlag
25.
26. - Forretningsorden og værdigrundlag for begge afdelinger er revideret med rettelse
af slåfejl i værdigrundlaget for friskolen. Forretningsordnen er revideret, Anja og
Lillian tilretter den, og den godkendes på næste bestyrelsesmøde.

27.
28. 5. Personalet/trivsel på arbejdspladsen
29.
30. - Freddy, Jens og Jesper er blevet ansat på efterskolen.
31. - Anders opfattelse er, at personalet på efterskolen er trætte men glade. Friskolens
personale er glade.
32.
33. 6. Evt.
34.
35. - Klage: Anja har d.d. modtaget en klage ang. mad og madplan. Anja har ageret på
dette, bestyrelsen er orienteret.
36. - Dronningen: Begge skoler deltager den 8/9-16 når dronningen besøger Fiskeriets
Hus i Bagenkop.
37. - Fond: Der skal udfyldes et ansøgningsskema, Anders sørger for dette.
38. - Initialer: Der bliver udarbejdet en liste over medarbejder initialer, denne lægges på
hjemmesiderne.
39. - Folder for efterskolen: Der bliver indført seneste ankomst tidspunkt søndag aften
for de børn, som ikke kommer med efterskolebussen.
40.
41.
42. Ref. Lillian Jespersen

