Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 81 den 12.12.2016 kl. 18.00

Til stede: Anja, Anders, Jakob, Dorthe, Inga, Jesper og Lillian

1. Godkendelse af dagsorden:
- Godkendt
2. Kort nyt om MAFE:
- Der er 62 elever på efterskolen, vi har tilgang af en elev
ekstra efter jul.
- Der er 48 elever på friskolen.
3. Nyt fra medarbejderrepræsentanten:
- Torben har bedt om nye billeder af bestyrelsen.
4. Økonomi til dato/budgetgennemgang:
- Anders orienterede.
5. Forstander orienterer om de kommende 2 mdr. samt
Opfølgning oktober og november:
- Skolernes motionsdag i oktober blev afholdt for friskole
og efterskole i fællesskab. Der var rigtig god opbakning
fra alle elever og lærere.
- Musik og kultur weekenden i Bagenkop var en succes.
Efterskole og friskole havde i år en fælles sang med.
- Guldfiskene vil gerne på lejrskole i London til foråret,
de er derfor i gang med at samle penge ind, bl.a. havde
de tombola ved musik og kultur weekenden.

- Der har været forældredag (treparts samtaler) på
efterskolen i november, der var stor opbakning. Det var
en god dag. Næste forældredag er i februar 2017.
- Brobygning og OSO (kun 10. klasse), idræt og kultur
(kun 8. og 9. klasse) uger har kørt oveni hinanden,
hvilket er en tilbagevendende udfordring, men som er
løst med tilfredsstillende resultater.
- 4. -8. januar er der faguge i engelsk på efterskolen.
- Uge 5 er der faguge i matematik på efterskolen.
- Søndag den 11/12 var der Lucia optog, krybbespil og
julebanko for elever og forældre på friskolen. Det var en
rigtig god og hyggelig dag.
- Den 13/12 tager friskoleelverne (dog ikke guldfiskene)
til Humble plejecenter og torsdag den 15/12 tager hele
friskolen til Lindelse plejecenter for at gå Lucia optog
for de ældre.
- Den sidste uge op til jul bliver en rigtig hyggeuge på
begge skoler med fælles aktiviteter. Friskole eleverne
sover på skolen den sidste dag før ferien starter den
21/12.
- Der er vinterferie for alle elever i uge 7 2017, efterskole
eleverne har dog skemafri fredag den 10/2, da
forældredagen weekenden før tæller som en skoledag.
- Friskolen starter op med svømning igen efter juleferien
og 6 uger frem.
- Anders, Trine og Hans har været på den gamle SME, for
at byde på inventar/skolebøger.

6. Personale/trivsel på arbejdspladsen:
- Anders orienterede.

7. Fastsættelse af mødedatoer for foråret 2017:

- Tirsdag d. 10/1-17, onsdag d. 22/2-17, torsdag d.
23/3-17, mandag d. 24/4-17 (incl. generalforsamling),
tirsdag d. 23/5-17, mandag d. 19/6-17 alle møder starter
kl. 18.00

8. Eventuelt:
Referent:
Lillian Jespersen

