
  
  
Referat fra 
bestyrelsesmøde  
onsdag d. 12. August 2020 
kl. 18.30 

Afbud: Birthe, Lea, Mette 

Referat : Bjørgitte 

 

12.08.20 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendes. 

 

2. Referat underskrives 

Intet referat. 

 

3. Info fra forretningsudvalget (MA) 

Tagvinduer i edb-lokale etc. vil blive skiftet ud i efteråret. 

I samarbejde med Pedersker Lokalforening og Naturstyrelsen er der i sommerferien blevet 

bygget tre shelters i Lynggårdsskoven. Det har været svært at engagere forældre, men 

resultatet blev meget godt. 

  

4. Info fra ledelsen (JT) 

Besøg af arbejdstilsynet, uanmeldt. Positivt besøg, ” kun et påbud” flytning af printerpapir. 

Vi skal være opmærksom på arbejdsbetonet stress- men intet alarmerende. 



Malene, rengøring, stopper med ekstra rengøring pr. 1. sept. Den ekstra rengøring 

omhandler kontaktflader i klasseværelset, samt gulvvask en gang om ugen. Vi afventer 

situationen, og ledelsesgruppen tager en evt. beslutning. 

Torben har lavet udkast til nyt skolekøkken, der kan vedlægges evt. ansøgninger. 

Elevtallet er pt. 99 – derudover er der 3 elever på prøve nu, som alle er potentielle elever.              

Vi skal være opmærksom på at der pt ikke er nogle børn indskrevet til o.kl  21/22 

              Positiv skolestart, glade børn.  Der mangler stadig det sidste for at elevskuret bliver fjernet,          

              der er lidt udfordringer omkring at få mobiliseret forældre til det sidste. 

 

5. Info fra TR    

Gør opmærksom på at der på indskrivningssedlen skal fremgå at man ikke nødvendigvis er 

sikret en plads.  

Lej en elev, starter stille op. Gør rent på skolen og kan evt. lave havearbejde privat. 

Hygiejnen i højsædet med masser af sund fornuft.  

London turen 2020 er aflyst og i stedet tages på ski i uge 12. 

  

6. Godkendelse af konflikthåndtering og sygepolitik  

Begge er godkendt 

 

7. Dispensation til elev i 8.klasse  

Dispensation givet.  

   

8. Prøveperiode også for 0.klasse 

Skal normale den 3.måneders prøveperiode også være gældende får kommende elever 

i o klasse. Overlevering og evt. PPR vurdering kommer først 1.april, så det er svært at 

vurdere. Det besluttes at opskrivning ikke er det samme som pladsgaranti – det 

tydeliggøres også for kommende forældre. Der kan evt. også inviteres på besøg inden 

skolestart.  

 



9. Mobilepay 

Svært at oprette for skolen, revisor siger OK for at det kan være en bestyrelses-

/forældreopgave. 

 

 

10. Opsige Sydbank 

Denne konto opsiges.  

 

11. Ansøgning om fuld 4.kl SFO.  

Der er plads og der vil overholdes krav. Godkendt 

 

12. Generalforsamling 

Afholdes 3. sept. Invitation sendes via mail. Dirigent Jesper – spørger Bente.  Maria 

snakkede mere praktik med Birte  

 

13. Cykelløb 

Vi må stadig ikke forsamles mere end 100 mennesker og det giver udfordringer 

omkring cykelløbet.  Det kan evt. holdes i skoletiden, det kan evt. deles over flere dage. 

Det er nødvendigt at holde et eller andet, da der er brug for at have 100 gavegivere for 

at beholde momsrefusionen. Cykelløbet aflyses og konceptet overføres til 

motionsdagen – bare uden forældre.  

 

14. Evt 



Arbejdsweekend beholdes.  

  

 

 

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

       Maria Arvidsson                                 Bjørgitte Vivelund Kofoed 

 

 

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

 Jesper Marker   Birthe Kristoffersen 

 

 

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

Mette Lund    Mikael Hestehaven 

 

 

 

 

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

 Kathtrin Martiny    Jeannett Tankred 

 

 

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

          Lea Munch Marcher                               Lene Thorsen 

 

 

 

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

                Klaus Nielsen 


