Referat af bestyrelsesmøde d. 20/3 2014 hos Christina.

1. Referatet fra sidste møde blev godkendt.

2. Referent Christina.

3. Orientering fra skolens bestyrelse.
Der skal afholdes temadag for skolens bestyrelse omkring ny organisering af læregruppen, hvor der
skal være selvledelse i forbindelse med den nye skolereform.
Christina Antorini kommer på besøg på skolen i forbindelse med Ny nordisk skole.

4. Økonomi.
Vores seneste udgifter har været:
20.000 til fuglerede gynge.
39.500 til bordtennisborde.
1.500 til juletræ.
10.000 til Ipsen EL.
60.000 til lysinstallation.
33.000 til scenepodierne.

Vi har nu 121.000 i pengekassen!

Regnskabet fra sidste år er godkendt og afsluttet.

5. Ansøgning om ramper er tilbagetrukket.

6. Aktiviteter i 2014.
Vi har arrangement med Børns vilkår d. 11/6-14 kl. ?
De kan også på engelsk, skal vi det?
Der skal sendes mail til alle forældre, og der skal laves plakater til at hænge op på skolen.
Michael er tovholder på projektet og laver også plakater, samt checker op på projekteren og pc.
Der skal være tilmelding fra folk så vi ved hvor mange der kommer, også så vi ved hvordan vi skal
sætte folk når der skal debatteres.

Der skal købes vand/frugt/småkager eller lign.
Skolen har fødselsdag/jubilæum til efteråret. Har vi en rolle der, og hvad kan vi byde ind med.
Tænk tanker til næste møde...
Ønske fra 0. Klasserne er at få besøg af Gerlev legepark igen.

7. Velkomstfolder status.
Intet nyt.

8. Hjemmeside.
Intet nyt.

9. Næste møde og sted.
Næste møde er d. 20/5 2014 kl. 17.00 hos Tine på Guldstjernevej 8.

10. Evt.
Tine Bjørn er trådt ud af bestyrelsen. Tine Remien som er suppleant træder ind i bestyrelsen.

Vi skal tænke tanker om arrangementer til efteråret. Banko samt fødselsdagen.

Så har jeg skrevet noget om os og repræsentantskabsmøderne... Noget med mere Info, kan bare ikke
helt huske sammenhængen. Hjælp ønskes.

