
  
  
Referat til 
bestyrelsesmøde  
onsdag d. 29. januar 2020 
kl. 18.30 

Afbud: BK, KN & ML 

 

29.01.20 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 

2. Referat underskrives 

Birte syg , intet referat at underskrive. 

3. Info fra forretningsudvalget (MA) 

Nyt gulv skal lægges i vinterferien, vi har brug for hjælpende hænder til at flytte møbler i 

den forbindelse. 

            Planlægning af fremtidige arrangementer. 

           Processen med fremtidige arb. weekender og fremtidige shelterbyggeri skal planlægges. 

           Besøg af bygningskonsulent Flemming Johansen til at gennemgå skolens bygninger. 

           Vedligeholdesesplan udarbejdes. 

           Mission-Vision proces forsætter, Søren Femmer fra CO-creative tilknyttes . 

           Siloen med indhold er afsat, men ikke afhentet. 

4. Info fra ledelsen (JT) 

125 forældre ( plus – minus) til elever på skolen ( potentielle deltagere til arrangementer- 

arb.weekend ). 

            Emneuge på skolen. Robinsonade – stor succes hos eleverne 

            Vandskade på skolen, er repareret. 

            Mad i SFO 400 kr ugentligt . Sund varieret kost prioriteres JF fremlagde ugens madplan 



             SFO sommerferie i ugerne 28-29-30 2020 

            Ansøgning fra 2-3 kl. om arbejde for 1000 kr. Pengene skal sendes til Bangladesh.    

            Ansøgning imødekommet. 

            Der er huller i indkørslen, hvem ejer vejen, sydbornholms el BRK? Ønske om asfaltering 

            Lærerne har til pædagogisk dag diskuteret begrebet nærvær og lavet handleplaner deraf. 

            Elev bortvist fra skolen i to dage efter episode med mobning. 

5. Info fra medarbejderrepræsentanten (KN) 

Udgår. 

6. Skolens indeklima v/Katja Tolstrup 

Gennemgang af skolen 

            Hvad lever vi ikke op til ifl lovgivningen 

             - Ventilation skal opdateres hurtigst 

            Herefter hvad er potentielle skader. Varmeventilation skal forbedres. 5-10 årig       

            vedligeholdelsesplan, som der arbejdes på fundraising til. Laver et klima- trivselsprojekt,         

            hvor fx udbygning af naturlegeplads, skolekøkken mv. inddrages. Maria kontakter  

            Flemming for videre planlægning. 

7. Obligatorisk valgfag fra og med næste skoleår 

Lovkrav at der skal aflægges prøve i et de fire praktisk-musiske fag i 8.kl. 

Skal der tilbyderes flere fag at vælge imellem mellem? Skal udgiften forsøges bibeholdes (et 

fag) eller skal der tilbydes flere fag (flere udgifter) . Der arbejdes på at udbyde et valgfag, 

omdøbes til prøvefag, de resterende timer omlægges til andre kreative fag. 

8. Kursus for ordblinde elever 

Fælles kursus for ordblinde elever på privatskolerne på Bornholm. Vi vil gerne deltage. 

9. Ansøgningsproces omkring ny lærer til næste skoleår 

Opslag i feb., frist i uge 11 herefter samtaler uge 14. Start 1.aug, lærer i matematik – fysik. 

10. Fastlægge dato for bestyrelseskursus 

Der arbejdes på fastlæggelse af kursus i sensommer-efterår 2020. 

11. Evt. 

      Intet. 

 

kaffe/the: Kathrin 
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              Maria Arvidsson                                                          Bjørgitte Vivelund Kofoed 
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 Jesper Marker   Birthe Kristoffersen 

 

 

---------------------------------------------  ------------------------------------------------------- 

Mette Lund    Mikael Hesthaven 
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 Kathrin Martiny    Jeannett Tankred 
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          Lea Munch Marcher                               Lene Thorsen 
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            Klaus Nielsen 

 

   

 


