Feldballe d. 10/3-2015
Indkaldelse og dagsorden til ordinær generalforsamling for Feldballe Friskole.
Generalforsamling afholdes på Feldballe Friskole tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19.00
Dagsorden i henhold til vedtægter.
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering.
4. Oplæg og dialog ved skoleleder og bestyrelse.
a. Oplæg vedr. kommende udskoling på Feldballe Friskole
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen.
På valg i forældrekredsen er:
a. Bjarne Bogner
b. Solveig Mikkelsen
c. Louise Marie Nielsen (modtager genvalg)
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen.
På valg i skolekredsen er:
a. Jakob Krause (modtager genvalg)
b. Jannik Lund (modtager genvalg)
7. Valg af suppleanter i hhv. forældrekreds og skolekreds.
Der vælges min. 2 suppleanter, suppleanter afgår årligt.
a. Valg af suppleanter i forældrekredsen.
b. Valg af suppleanter i skolekredsen.
8. Støtteforeningen kommer og fortæller kort om deres arbejde.
9. Indkomne forslag.
a. Indkommet forslag vedr. forældrefest. Forslagsstillere er: Trine S. Andreassen, Charlotte
Almsten Jochumsen, Mathilde Hjort, Rikke Nymann og Mads S. Nielsen.
Se forslaget i sin fulde længde på følgende side.
10. Evt.
Af hensyn til bestilling af mad vil vi gerne bede om tilmelding til generalforsamling senest fredag d. 10.
april. Tilmelding sker via mail på info@feldballe-friskole.dk

Feldballe d. 28/01/15

Punkt til generalforsamlingen på Feldballe Friskole 2015.
Forældrefesten
Forslagsstillere er en gruppe forældre bestående af : Trine S. Andreassen, Charlotte Almsten Jochumsen,
Mathilde Hjort, Rikke Nymann og Mads S. Nielsen
Forslagsstillere fremsætter følgende forslag til afstemning på Generalforsamlingen ved Feldballe Friskole.








Forældrefesten som en del af de opgaver, der skal udføres af forældrene på
Feldballe Friskole. Forældrene arrangerer og afholder festen på lige fod med
f.eks. rengøring af skolen.
Forældrefesten planlægges og gennemføres af forældrene i 0. og 4. klasse.
Forældrene i 0. og 4. klasse har en weekendrengøring mindre i løbet af et
skoleår. De har ansvaret for rengøring den weekend der er forældrefest.
Forældrene i 0. og 4. klasse udarbejder bugetter til afholdelse af
forældrefesten.
Der arbejdes på at lave en samarbejdsaftale med Friskolen og
Støtteforeningen angående økonomi og faciliteter til festen.

Vi ønsker at punktet bliver behandlet men en kort spørgerunde (ca. 10/15 min). Efterfølgende skrider vi
til afstemning om det fremstillede forslag.
Hvis punktet Ikke vedtages ønskes følgende forslag at blive sendt til afstemning.

 Forældrefesten er noget man kan melde sig til som en af de opgaver, der
skal bruges forældre til i løbet af et skoleår, såvel som arbejdslørdage, Bage
boller til fritteren m.m.
 Det forventes, at der er nogen, der melder sig til denne opgave.
 Udvalget udarbejder budgetter til afholdelse af forældrefesten.
 Der arbejdes på at lave en samarbejdsaftale med Friskolen og
Støtteforeningen angående økonomi og faciliteter til festen.

