Dato:
Sted:
Til stede:

23. oktober 2012, kl. 20.00-22.00
Hos Rikke
Rikke Bay Johansen, Tine Bjørn, Michael,
Morten, Pernille, Helle

Afbud:
Referent:
Næste møde:

Torben
Pernille

Emne

Referat

1. Godkendelse
af referat

Referatet fra mødet den 29. august 2012
godkendt uden bemærkninger.

2. Orientering
fra skolen

Der har ingen møder i skolens bestyrelse
været siden sidste møde.
Den brede låge ud mod parken er på plads og
rampen er også asfalteret.
Belysning - skolen undersøger mere venlig
belysning på gavlen ved børnehaveklassen.
Toiletter: Der er kommet hasper på
toiletterne i den høje gård.
Toiletter i Skt. Josefs Huset renoveres på skift
af skolens pedeller.
Større skraldespande vil komme overalt på
skolen.
Forældreforeningen vil undersøge, hvorledes
klubbernes pladser fordeles mellem skolerne
og klasserne.

0.
Konstituering

Formand: Rikke
Næstformand: Helle
Kasserer: Pernille

3. Økonomi

Forældreforeningens andel af udgiften til
lågen er betalt
Kr. 14.000
Ellers er økonomien uændret siden
generalforsamling.

Kommentarer

Rikke undersøger
tildelingskriterier
og tager evt.
kontakt til
kommunen

4. Ansøgninger

Pt ingen nye ansøgninger
Ansøgning til dækning af SFO sommerfest
juni 2012 er imødekommet af den nye
bestyrelse, da regningerne først er kommet i
nyt regnskabsår.

Pernille betaler
Jørgen Krogh

Lågen er betalt af skolen og kasseren har
modtaget regning på halvdelen af beløbet, kr.
14.000, der er betalt.
5. Web-site
update

FFSJS nye webmasters: Michael og Morten
Michael har fået manual til ændring af
hjemmeside fra Henrik Sarfelt

6. Aktiviteter

Faglig aktivitet forår 2013:
Rikke og Tine tænker videre…
Social aktivitet forår 2013:
Gentagelse af Gerlev Legedag
Forslag til dato 24/5 2012.

Michael
kontakter skolen

Repræsentantskabsmøde:
Den 19. november 2012 kl. 19.00
Punkt på rep. møde bliver (aftalt med
ledelsen):
1) Den internationale vinkel på SJS
(comelius samarbejde, I-afdeling og
engelsk i BH)
2) Talentudvikling (Sorø akademi, Mærsk)
3) Thorsten kigger i krystalkuglen…
Rikke

Rikke laver mødeindkaldelse – kommer på
intra og FB
Morten, Michael og Pernille møder op
Banko:
5. december 2012 kl. 18.00-21.00
Tine er koordinator og udarbejder ’køreplan’.
Opgaver uddelegeres på næste møde.
Pernille får fat i Børge
Rikke undersøger hvor banko-pladerne
befinder sig.
Helle udarbejder invitation.
Morten ligger/linker invitation til FB

Ansv:
Tine

Pernille

Helle
Morten

7. Initiativer

Velkomstfolder på engelsk I-afd.
Udkast til pjece fra grafikeren
Michael arbejder videre med pjecen
Rikke kontakter grafikeren

8. Næste

Den 29. november 2012 kl. 20.00
Hos Tine, Parkvænget 13, 1. tv

mødedato og
sted
9. Evt.

Ingenting….

Michael
& Rikke

