Dagsorden/Referat fra bestyrelsesmøde RLS
Torsdag den 7. oktober 2019
Fraværende: Ina, Chris, Charlotte fra kl. 20.
Ordstyrer: Rene Berg

Referent: Claus Pawelczyk

DAGSORDEN
1. Dagsorden
Godkendelse
2. Referater
Referat fra
bestyrelsesmøde

INDHOLD

REFERAT

a.

a. Godkendt

a.

a. Godkendt

3. Procedure for ophør af
samarbejde
- Drøftelse af udkast fra
ledelsen

a. Udkast kort gennemgået og
drøftes på næste møde.

4. Førskole
- Fremlæggelse af skitse
for førskoletilbud

a. Forskellige løsningsforslag blev
drøftet.

a. Lokale? Kristrup Engvej, et lokale på
skolen, hvad ville det betyde for skolens
øvrige klasser?
b. indtægter vil løbe op i ca. 160.000 kr.
c. Hvor mange voksne skal der til at
dække en førskoleklasse? Lokationen vil
være afgørende.
d. Skolens ledelse arbejder videre med
idéen, tages op på novembermødet

a. Elevtal
b. Skolepenge, revurdering af
praksis ved indmeldelse

a. 218
b. bilag udleveret og gennemgået ved
Peter. På novembermødet skal drøftes
mulighed for at hæve skolepenge, samt
gebyr ved indskrivning. Ledelsen laver
oplæg til punktet.

5. Orientering fra
ledelsen
a. Skolens politikker
b. Kompetenceoversigt
personale
c. Kompetenceudviklingsplan

c. LSD
d. Personale
e. Treskolemøde

f. Status på PR-udvalg

c. Personalet tager afsted fredag den 1.
november
d. –
e. Afholdt om Lilleskolefestival på
Norddjurs Friskole om erfaringerne fra
den netop afholdte festival på Aalborg
Friskole.
f. Tilde og Peter var til møde på Randers
stadion med østjyske medier. Peter
orienterede om indholdet. Der kunne
være brug for en eller to fra bestyrelsen,
som gerne vil deltage i udvalget. Almas
(Turkis Hold) far blev foreslået som en
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mulig kandidat til et PR-udvalg. René vil
gerne indtræde i udvalget. Sten fra Sort
Holds mor blev også foreslået. Peter
undersøger nærmere.
6. Bestyrelsens opgaver
Fokus på politikker og
aftaler
7. Eventuelt

a.

a.

a. Chris udtræder af bestyrelsen,
men bliver i skolehavegruppen
”protestsvinene”. Ina indtræder i
hans sted.
b.

Næste ordinære møde den 5. november 2019
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