Referat fra bestyrelsesmøde, Torsdag den 7. oktober kl. 19:30 – 21:30 på
lærerværelset;
Deltagere: Sander van de Belt, Carsten Clausen, Martin Pedersen, Gitte Paulsen, Carsten
Madsen, Kristian Detlevsen (med rep); Peter Thorsen (Skoleleder);

1. Indledning ved Gitte fra andagtsbogen Et er nødvendigt.
Når jeg er magtesløs, så er jeg stærk. 2. Kor 12,10.
2. Godkendelse af dagsorden. Hermed godkendt.

3. Siden sidst v/ PT + KD
•

Trivselsdag. En gang årligt. Snakker trivsel i klassen med klasselæreren. Der er
udarbejdet film omkring emnet. Nogle klasser laver en trivselskontrakt. Ellers
snakkes der om hvordan det går.

•

Idrætsdag. Delt i 2. De små var her på skolen. De store tog til Vejen
idræts/atletikbane. En rigtig god dag. Eleverne modtager diplom efterfølgende.

•

Forældremøde. Foredrag fra SSP omkring alkohol. Rigtig godt foredrag. Denne aften
blev festpolitikken også præsenteret. Godt med fokus på emnet. For de små 0-5
klasse var emnet De kristne friskoler.

•

Bornholmertur. Rigtig god tur. Spændende at se Bornholm. Trods småuheld - en
rigtig god tur for 7. klasse. De blev godt rystet sammen. Eleverne blev opdelt i hold
og skal efterfølgende fortælle om de forskellige dagsturer på en kommende
Bornholmeraften.

•

Barsel. Peter har været på barsel i 14 dage. Jette har stået for mange ting i den tid
og klaret det flot.

•

Basar – se pkt. 8

4. Status på elever. Pt. 161 elever på skolen. Der vises en del familier rundt.

5. Bestyrelsens arbejde
•

Opfølgning på dialogmødet d. 8/9. Der var desværre ingen fra bestyrelsen der kunne
komme afsted. Der efterspørges et referat. Næste dialogmøde ligger i uge 3.
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•

Foto af bestyrelse (husk at rede håret

) SMIL!!!!!!

6. Corona
•

Nyt testrul.
Der bliver nu kun testet en gang om ugen. Det er 3-9. klasse der bliver testet.

7. Byggeri
•

Dato for indledende snak om ny bygning. Bygning af et nyt lokale til
håndværk/design. Johannes, Bruno, Peter og Carsten er med i udvalget. De finder
en dato, hvor de kan mødes.

8. Basar
•

Hvad gør vi næste år? En god dag. Delt op i 2. De yngste klasser med familier kom
først og derefter de ældste klasser med familier. Men ikke meget på hylderne over
middag. Men en god omsætning på 72.000 kr.

•

Skal der en med fra bestyrelsen og lærerstaben i udvalget? Gitte melder sig fra
bestyrelsen og der spørges efterfølgende i lærerstaben.

9. Sendemast – opfølgning. Der er afløser på formandsposten. Der er sendt et udkast til
en kontrakt.

10. MU-Samtale med PT?? På et lukket møde med bestyrelsen. Der foreligger en
skabelon til brug under samtalen. Dato fastsættes på næste bestyrelsesmøde.

11. Evt. Medarbejderinfo.
Skolekreds betaler 50 eller 100 kr. Årligt for medlemskab. Der skal spørges om flere vil
være medlemmer. Der forefindes en liste. Den skal opdateres. Vi kigger nærmere på
listen til næste møde. Tænk over hvem der kan spørges. Peter undersøger hvad det
indebærer at være med i skolekredsen.
Referatet fra august mangler på hjemmesiden. Peter følger op på det.
12. Næste møde: onsdag d. 3. nov. 2021
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Punkter til kommende bestyrelsesmøde
Turnus til indledning og kaffe
Peter - Sander - Gitte - Carsten M – Carsten C - Martin P – Kristian D

Venlig hilsen Sander

Brændstrup Kristne Friskole, Ramsherred 13, 6630 Rødding. Tlf. 74 82 25 51. info@bkfriskole.dk

