Dagsorden og referat til bestyrelsesmøde nr. 83 den 22.2.2017
kl. 18.00

Til stede: Anders, Anja, Erik, Dorthe, Hanne, Inga, Jakob,
Lillian

1. Godkendelse af dagsorden:
- Godkendt.
2. Kort nyt om MAFE:
- Der er 62 elever på efterskolen. En elev er sendt hjem,
og en elev er stoppet. Der er pt. optaget 25 2. års
elever samt 2 på venteliste. Der er på nuværende
tidspunkt rigtig stor interesse for vores efterskole, og
der er optaget mange 1. års elever. Det forventes, at
der inden sommerferien oprettes venteliste. Vores
udendørs bueskydningsbane er godkendt til stævner.
- Der er 50 elever på friskolen, der er siden januar startet
2 nye elever (1 i Næbdyrene og 1 i guldfiskene). Trine
og Flemming er pressede, da de har mange
undervisningstimer, der arbejdes på en løsning for at
aflaste dem.
- Der ansættes en freelancer til hjemmeside og reklamer.

3. Nyt fra medarbejderrepræsentanten:
- Pkt. udgår, da der pt. ikke er en
medarbejderrepræsentant.
4. Forstander orienterer om de kommende 2 mdr. samt
opfølgning dec. og jan.:
- Efterskolen skal i uge 10 have naturfagsuge (de skal
bl.a. i Kattegatcentret og have undervisning). I uge 11
tager de til Branäs i Sverige på skitur.
- Fredag den 31/3 – lørdag den 1/4 tager hele personalet
til Strynø på pædagogiske dage.
- Friskolen holder fastelavn mandag den 27/2.
- Guldfiskene skal på brobygning i uge 10.
- Hele Friskolen skal til musical på Ryslinge Friskole i
starten af april.
- Friskolen har fri de 3 dage før påske. Efterskolen har
danskdage og gallafest.
- Den 12/4 trækker Efterskolen fordybelsesopgaver,
herefter skal de lave en synopse.
-

Den 24/4 meldes eksamener og eksamens datoer ud.

- Den 20/4 kører alt pædagogisk personale til Gylling
Efterskole til ordblinde konference.
- Den 24/4 er der generalforsamling.
- Dec. og jan. Mdr. er gået rigtigt godt, der har bl.a. været
værelsesbyt i jan.

- Der har været forældre dag på Efterskolen den 4/2, der
var rigtig god opbakning. Der er forslag til at ændre
denne dag, så man får en anden dialog med forældrene
end ”kun” den faglige, samt at forældrene bliver
præsenteret for valgfagene.
5. Opfølgning - planlægning generalforsamling:
- Friskolen holder valgmøde før spisning. Efter spisning
afholdes generalforsamlingen.
- På valg er:
Anja, Friskole (genopstiller)
Joan, Skolekreds (genopstiller)
John, Skolekreds (genopstiller)
Inga, Skolekreds (genopstiller)
Selvom alle nuværende medlemmer genopstiller, opfordres
alle til at overveje, om bestyrelsesarbejdet kunne have
interesse.
- Lillian laver udkast til indbydelse.
- Anders snakker med Mie om maden.
6. Personale/trivsel på arbejdspladsen:
- Generelt er der en fantastisk stemning i hele
personalegruppen.
7. Eventuelt:

- Det er vigtigt, at eleverne får samme informationer om
udflugter/ture som forældrene.
- Anders undersøger, sammen med 4 lærere, muligheden
for at skifte Viggo ud med Zamrum.dk med virkning fra
skoleåret 17/18. De er i øjeblikket i gang med at teste
systemet.
Ref. Lillian Jespersen

