Referat fra
bestyrelsesmøde
Onsdag d 10. april 2019
Kl 18.30 til 19.15
Afbud: Mette, Klaus, Andreas
10.4.19
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsordenen
2. Referat Underskrives
3. Info fra forretningsudvalget (BB)

Årsrapporten er kommet, men den er ikke godkendt endnu
4. Info fra ledelsen (JT)
Der er fejl i lønnen fra BDO. Jeannett har taget hånd om det.
Jobopslag på Jobnet, og der er flere der har været til samtale. Både til SFO og skole.
29. april bliver offentligt, hvad eleverne skal op i til eksamen i.
Udfordringer i 4-5 klasse med trivsel. Der har været et konstruktive møde med børn og
forældre.
Fernisering med de nye 0-klasser med deres insekthoteller. Der kommer pt. 8 børn
5. Info fra TR (KN)
Intet nyt
6. Info fra medarbejderrepræsentanten (CH)
Intet nyt
7. Børn i Aulaen efter skoletid
Hvem har ansvaret for børnene i aulaen der ikke er tilknyttet SFO eller klub? Der er flere
børn i aulaen end det er oplevet før og de er urolige.
Børn der skal med bus, skal tage den første mulige bus, når de har fri fra skole. Hvis der er
pasningsbehov ud over det, må man melde sit barn i SFO eller klub.

Børn der skal cykle hjem, cykler hjem efter skole.
Børn der kommer før kl. 7.40 om morgenen skal melde sig i SFOen af hensyn til brand.
8. Loppemarked- overskud til forskønnelse af skolekøkken?
Søndag den 9. juni 2019. AFLYSES. Der søges en tovholder med nye ideer til at stå for
loppemarkedet i skoleåret 2019/20.
9. Mobilpolitik
Elevrådet har beslutte: 0-5 klasse, ingen mobil i skoletiden. 6-9 klasser må have deres mobil
i frikvarteret og ellers kun efter aftale med den enkelte lærer.
Dette godkender bestyrelses. Det revurderes om et år, om hvordan det er gået.
10. Vold og hærværkspolitik (se bilag)
Godkendes med det der er nu. Den tages op igen når den er helt færdig.
11. Dato for cykelløb
7. september 2019
12. Evt.

Kaffe/the – Mikael

---------------------------------------------Bente Brunke

---------------------------------------------Jesper Marker

--------------------------------------------Mette Lund

----------------------------------------------Laura Borne

-------------------------------------------------Birthe Kristoffersen

------------------------------------------------------Andreas Lindberg

--------------------------------------------Mikael Hesthaven

--------------------------------------------Ulrik Rosendal-Jensen

-------------------------------------------Katrhine Hjodt Scott Petersen

--------------------------------------------Klaus Nielsen

----------------------------------------------------Kathtrin Martiny

----------------------------------------------------Bjørgitte Vivelund Kofoed

-----------------------------------------------------Jeannett Tankred

-----------------------------------------------------Christina Hallberg

