Sdr.Feldingvej 32 – 7280 Sdr. Felding
Tlf. 97 19 89 00 mail@sfeefterskole.dk
www.sfeefterskole.dk

Dagsorden og referat
Bestyrelsesmøde onsdag d. 13. december - 2017 kl. 17.00 – 20.00
Deltagere: Jan Andersen (JA), Kirsten Noe Dahl (KN), Lone Fløe (LF), Bente Madsen (BM), Hans
Eghøj (HE), Laila Czank (LC), Asbjørn Lyby (A), Maiken Kjærgaard (MK)
Afbud:

Dagsorden

Referat

Referat

1. Godkende
referat

Referat fra sidste bestyrelsesmødet

Godkendelse udskudt til næste møde
grundet tekniske problemer.
KN Vedr. formulering omkring
elevhjemsendelser op til elevfesterne det er ikke noget forældregruppen har
nogen holdning til, men vil evt. gerne
informeres, så man ved, hvilke elever
der kan forventes ved festen.

2. Budget for
Da budgettet har været rundsendt
2018.
tidligere og da der kun vil være tale
Godkendelse om få og mindre ændringer før
endelig godkendelse, udleveres
budgettet derfor først på mødet.

Forudsætningerne er ændret til 115
elever i foråret
Vi har tabt 15 elever første halvår - har
fået 9 nye ind. Der er forklaringer på
alle frafaldene.
Mange ting lykkes
Budgettet for 2018 godkendes af
bestyrelsen
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3. Fællesmøde
med
personalet i
foråret

Et ønske om et fællesmøde med
personalet. Eks. vis med et oplæg
om værdier/pædagogik og vision set
i forhold til vores økonomiske
bindinger.

Fællesmøde til afløsning for
bestyrelsesmøde i februar.
Evt. med oplægsholder - hvad betyder
det at lave god efterskole? hvordan er
det at sidde i bestyrelse for en
værdibåret organisation?

Dato forslag: 21. eller 28. februar
Mulige oplægsholdere:
Lene Tanggård, Brian Degn
Mortensen
Hvad skal en skole indeholde? Hvad
skal de til for?
Godt med fokus på værdierne.
AS arbejder videre med datoer og
oplægsholdere.
4. Kontakt med
3F

AS Vi har lån ved 3F
Sidste år fik vi rentenedsættelse.
Vi kan ansøge forretningsudvalget i 3F
om f.eks. bidrag eller øget lån.
Det kan evt. være en mulighed at
ansøge 3F om sponsor-klasselokaler.
AS og JA arbejder videre med en
ansøgning.
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5. Siden sidst

Bilag eftersendes

Elevsituation til kommende år: Der er
kontrakt på 98. Vi sorterer i
ansøgningerne, og vil gerne have
nogenlunde ligelig kønsfordeling.
Derudover er der 30 pladser
reserveret til 8. kl, som ikke alle er
inde endnu.
36 i 10. kl, 58 i 9. kl., 30 i 8. kl.
Rasmus Borring - sangaften. Fortjener
en gentagelse, tidligere udmelding kan
lokke flere gæster til.
Efterårsfrokosten fint besøgt.
Chris Mcdonald - fint besøgt af
forældre, han er meget generøs med
sin tid sammen med eleverne efter
foredraget.
Praktik og brobygning er velafviklet
En elev havnede desværre i
hashrygning i byen. Vi er
opmærksomme på, det ikke breder sig
til flere på skolen.
Folkeskolen har kontaktet os omkring
SSP samarbejde, så vi kan få det op
at køre igen.
Elevfesterne. Bidrager godt til
fællesskabet blandt eleverne. Helt
uden for skolens regi. God
forældregruppe omkring afviklingen.
- kommunikationen mellem
forældregruppen og skolen er vigtig,
så man ved hvem der er elev på
skolen
- 8.kl. eleverne er for små til fester
med alkohol. Der er mange konflikter
eleverne er for små til at løse selv. Vi
bruger for mange ressourcer på det
fra skolens side.
- Vigtigt med god forældreopbakning
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KD festudvalget kan med fordel
deltage i forældrecafé for 8. kl. hvor
diskussionen omkring alkohol kan
tages.
Der skal nye forældre ind i gruppen.
Mange deltagere nu er 2. års forældre.
6. Datoer for
21. marts
møder i 2018 18. april/25. april generalforsamling
13. juni besøgsmøde
29. august
24. oktober
12. december

Mødetidspunkt ændres til 17.30

7. Evt.

-

Efter punktet vil der være en lille
julefrokost

Mødedatoer godkendt.

Referent: LC

Jan Andersen

