Bestyrelsesmøde nr. 78 den 13.9.2016 kl. 18.00
Fremmødt: John, Inga, Erik, Dorte, Joan, Anders og Anja.

1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt
2. Kort nyt om MAFE –
Friskole havde en god dag i forbindelse med Dronningens besøg på
Langeland og fredagen 9.9. ved Bagenkop havn, med masser af leg
på vandet– der er indmeldt 45 elever på friskolen pr. 5.september,
pr. 1.10.2016 kommer der yderligere 2 elever.
Efterskole har måtte sige farvel til en elev pga. vold mod en ansat. Der er
en enkel elev der har valgt, at stoppe samarbejde med skolen, så
elevtallet er pt. 63.
Skolen har købt en stor bus til 53 personer samt leaset nye
kopimaskiner.
3. Økonomi til dato og budgetgennemgang –
Anders orienteret om økonomien til dato og gennemgik budget/real. tal
2016
4. Gennemgang og godkendelse af revideret forretningsorden –
Vi har gennemgået og godkendt forretningsorden. Forretningsorden
underskrives på bestyrelsesmødet i oktober.
5. Personale/trivsel på arbejdspladsen –
Anders orienteret om den voldsepisode, der har været i sidste uge, og
støttelæreren, det gik ud over, er blevet tilbud psykologhjælp via
skolen forsikring. Personalet er blevet orienteret om episoden.
6. Hjemmeside –
Der arbejdes på, at få lavet de nye hjemmesider. I løbet af 14 dage burde
hjemmesiderne være op at kører.
7. Eventuelt -

Inga har fået en henvendelse fra en friskoleforældre ang. Valg af
blomsterpige ved Dronningebesøget. Dette er en beslutning, der er
truffet af Fiskeriets hus og Hoffet. Magleby friskole har intet med
denne beslutning at gøre.
Erik har en forespørgsel ang. om der kan laves en madpakke til de
elever, der skal kører langt, mår de skal hjem på weekend. Anders
ser på dette.
Dorte har modtaget en henvendelse fra en efterskoleforældre, der har
klaget over, at der er for lidt frugt til aften the. Anders følger op på
dette. Dorte har hørt om en efterskole, hvor rygning var tilladt, med
rygning var nedsat med 70 %, idet der alene var en elev der måtte
ryge afgangen. Vi undersøger mulighederne.
Ref: Anja

