
Ordinært bestyrelsesmøde onsdag d. 5. maj 2010 kl. 19.00
Mødested: Lærerværelset
Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Nyt fra formanden 
3. Nyt fra ledelsen 
4. Nyt fra lærerrepræsentanten 
5. Økonomi:             Årsrapport og mål for næste skoleår 
6. Opfølgning:             Sponsormøde (JM) 

Procedure for baderegler (MH, PS)

Førstehjælpskursus (MH, PS)

Procedure for indskrivning / udmeldelse (BB) – vedhæftet.

Procedure for brug af gymnastiksal (ML)

7. Undervisningsmiljøplan, bilag 1 
8. Ringetider, bilag 2 
9. Forvaltningsmål og kriterier – ”Julebrevet” vedhæftet samt bilag 3 
10.Lokalaftale og pulje næste år, bilag 4 
11.Diverse mails og breve 
12.Evt. 

 
 
Referat:
 
Referent: Heidi Sofie Hansen
Tilstede: Bente, Klaus, Christina, Mikael, Heidi, Jesper
Afbud: Karl, Mette, Peter, Ulrik, Lotte, 
Fraværende: Thierry, 
 

1. 10a: fagfordeling, 11a: moderationer 
2. Kontormøde holdt, opgaver fordelt. Birgit: PBS for skolepenge kører fra 1. juni. Møde 

holdes igen om en måned. Tilsynsførende har kun ros til skolen efter sidste besøg. Møde 
med banken fast en gang om året, her 19. maj 2010. 

3. Klaus opfordre til, at vi får forhandlet lokalaftalen, så Trine og Klaus kan forsætte 
fagfordelingen. Lærerregistret skal opdateres inden 12.5.2010 HH KN. Aftale med Åbybro 
Friskole om lejrskole d. 17.-21. maj 2010 er på plads. (11 elever og 3 voksne) Ny vikar på 
bedding. 

4. EDB aftale kan opsiges pr kvartal, men det er en bedre idé at udnytte programmernes 
potentiale. Idé: loppemarked på 4.-5. gangen hver fredag kl. 13:30 til 17:00 til indsamling til 
klassen, og senere også til skolen. Udvidelse til 8. klassens englandstur. På intra kommer der 
snart en ønskeliste til skolekøkkenet. 

5. Årsrapporten er færdig, interesserede kan få et elektronisk eksemplar ved at sende en mail til 
bestyrelsen. Revisoren har ingen anmærkninger. Skolens mål er at få 10 nye medlemmer 
med i skolekredsen og 4 nye sponsere næste år. 

6. Opfølgning: 
a. Sponsormøde i juni. Invitation til forårsfesten, VIP kort. 
b. Der arbejdes på baderegler 
c. Der arbejdes videre. 
d. Sat i proceduremappen. 
e. Skolefester lægges først, derefter lægger PIF sine datoer for brug af gymnastiksalen. 



Herefter Bællacentret. 
7. Undervisningsmiljøplan: Heidi Sofie (best), lærerrep. findes på pæd.råd, og der findes rep. 

blandt eleverne via elevrådet efter Kr. Himmelfartsferien. Vi undersøger priserne på nye 
vinduer til 4. 5. klasse (Mikael) 

8. Diskussion om morgensang, evt. lave om på konceptet, svært at få bustiderne til at passe 
bedre. Ringetiderne diskuteres igen ved næste møde. Best. Lægger hovederne i blød igen. 

9. Idé: K-niveauer for læseprøver følges på alle klasser til målbart kriterium af udvikling. Evt. 
også på stavning og matematik. Bente udformer oplæg til indføringsskema. 

10. Gennemgået og forslået. Videregives til pæd.råd. 
11.  

a. Moderation på skolepenge 50 % på andet barn, tredje barn er gratis, ingen 
moderation for SFO og Vippen. 4. klasses barn i SFO koster 1000 kr. Dette er 
proceduren. 

b. Vi har taget imod Ann tilbud om at stå for årshåndbogen igen. Tak for det. Nye 
billeder kan indhentes hos lærerne. Ulrik vil gerne hjælpe. 

c. Et stort ønske at få billede, navn og skema på alle lærere på intra. Billedet kan 
beskyttes med HTML-koder. 

12.intet. 


