
  
  
Referat fra 
bestyrelsesmøde  
onsdag d. 10. juni 2020 
kl. 18.00 

Afbud: Mikael, Lea, Bjørgitte 

 

10.06.20 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Referat underskrives 

3. Info fra forretningsudvalget (MA) 

Hastighedsdæmpende foranstaltninger ved skolen ser ud til at blive realiseret allerede under 2020. 

Vi fik desværre afslag på vores ansøgning til Wonderpuljen. En ny ansøgning er blevet sendt til 

Sparkassen Bornholms Fond. 

Datoen for bestyrelseskurset, der bliver afholdt her på skolen, er flyttet fra d. 17. til d. 10. sep. 

4. Info fra ledelsen (JT) 

Reklameskilt på fodboldbanen er ved at falde fra hinanden. Der tages kontakt til PIF. 

              Der skal findes en ny fotograf til skolebilleder, der er utilfredshed med billederne fra skoleåret  

              19/20. 

               Materialerne til de tre shelters bliver leveret sidst i juni. Arbejdsgruppen arbejder videre med  

               projektet. 

5. Info fra medarbejderrepræsentanten (KN) 

Intet nyt. 

6. Dispensation elev 

Der gives dispensation til 25 elever. 

7. Cykelløb 



Der bliver besluttet at cykelløbet afholdes den 12. september. Der skal laves nogle ændringer i 

forhold til Covid-19. Der er stadig en vis usikkerhed omkring spisningsdelen. 

8. Fodboldmål 

Pedellen ordner de beskadigede mål.  

9. Elevernes byggeri i skolens baghave 

Grundet lov- og sikkerhedsmæssige årsager beslutter bestyrelsen at byggeriet skal afvikles til 

sommerferien. Bestyrelsen opfordrer eleverne til at komme med nogle forslag til, hvad de i stedet 

kunne tænke sig at lave i frikvarterne. 

10. Maling og farvekoder 

Bestyrelsen vedtager det farveforslag der er kommet fra pedellen. 

11. Rengøring i sommerferien 

Der er brug for en rengøringsassistent i de uger skolens rengøringsassistent holder ferie. Jeannett 

undersøger, hvilke muligheder der er. 

12. Græsslåning etc. i pedellens sommerferie 

Der er brug for nogen/nogle der kan slå græs i pedellens ferieuger 28, 29 og 30. Jeannett skriver ud 

på intra og spørger efter nogle frivillige forældre. 

13. Dato for bestyrelsesmøde i august 

Næste bestyrelsesmøde bliver onsdag den 12. august kl. 18. 

14. Dato for generalforsamling 

Det besluttes at generalforsamlingen afholdes torsdag den 3. september. 

15. Fotografering til skolens hjemmeside 

Punktet udskydes til næste møde. 

16. Evt. 

Der tages stilling til 9. klasses Londontur efter sommerferien pga. Covid-19. 

 

Kage: Michael 

 

 

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

                Maria Arvidsson                                      Bjørgitte Vivelund Kofoed 
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 Jesper Marker   Birthe Kristoffersen 
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Mette Lund    Mikael Hestehaven 
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 Kathtrin Martiny    Jeannett Tankred 

 

 

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

          Lea Munch Marcher                               Lene Thorsen 
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           Klaus Nielsen 

 

   

 


