
Bestyrelsesmøde onsdag d. 12. 
januar 2011 kl. 19.00 – 22.00 

 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Nyt fra formanden  
3. Nyt fra ledelsen  
4. Nyt fra TR 
5. Nyt fra lærerrepræsentanten 
6. Økonomi , herunder Årsrapporten 
7. Kommunikationsplan (vedhæftet) 
8. Indmeldelsesgebyr (se bilag 1) 
9. Londonrejse skoleår 2011/12– budget m.v. (KN), skolerejse andre (BB) 
10. PC-status (KN, URJ, PS) 
11. Sponsorer – ved arrangementer – hvem gør hvad? 
12. Kostbeløb i SFO’en (se bilag 1) 
13. Dato for fællesmøde mellem Bestyrelse og Pædagogisk råd 
14. Datoer for kommende bestyrelsesmøder 
15. Nyhedsbrev for januar 
16. Evt. 
 

Tilstede: Bente, Jesper, Ole, Christina, Mikael, Ulrik, Lotte, Mette, Klaus 
Afbud: Karl, Peter, Heidi 
Referent: Ulrik Rosendal-Jensen 
Referat: 
 

1. Dagsorden godkendt 
2. Ministeriet kræver ikke længere månedlige økonomiske opgørelser. Der skal blot indsendes 

opgørelser hver 3. måned. 
3. Der er kommet en ny elev på skolen i 7. klasse. Der kommer tilsynsbesøg i uge 7, ved 

Vinnie, hun var i øvrigt på kontorbesøg i december. Der er temauge i næste uge om Afrika. 
4. Intet nyt fra tillidsrepræsentanten. 
5. Intet nyt fra lærerrepræsentanten. 
6. Fleksbarsel bliver omtrent 100 kr dyrere per medarbejder/måned (forsikringsabonnement for 

fleks og barsels refusion). Mod forventning modtager skolen et befordringstilskud på 
omtrent 10.000 kr (får ingen økonomisk betydning for skolen idet dette gives til eleverne). 
Bestyrelsen, Ole Hald, Klaus Nielsen, Birgit Hagen Jensen påbegynder arbejdet med 
årsrapporten (en detaljeret redegørelse for skolens aktiviteter herunder ligeledes detaljeret 
om skolens kvartalsvise forbrug af telefoni, forsikringer, med videre). 

7. Kommunikationsplan vedtaget. 
8. Som tidligere vedtaget (sidste år, men fremgik desværre ikke af referatet) tages det hermed 

til referat, at der i forbindelse med indmeldelse på skolen er et administrativt gebyr på 500 
kr. 

9. Der udsendes i den nærmeste fremtid breve til den kommende 8 og 9. klasse vedrørende 
Londonrejse. Egenbetalingen udgør 2400 kr som opkræves i rater. 

10. Der afholdes møde i PC udvalget i slutningen af januar 



11. Bestyrelsen takker meget for den flotte indsats ved sponsorudvalget og håber, at det er 
muligt at opretholde samme niveau i de kommende år. 

12. Skolen har besluttet at øge det anvendte kostbeløb per elev i SFO'en fra 75 kr/barn/måned til 
100 kr/barn/måned. 

13. Bestyrelsen har foreslået at fællesmødet mellem bestyrelsen og pædagogisk råd afholdes 
torsdag den 24 februar kl. 18, forslaget vendes med lærerne. 

14. Datoer for kommende bestyrelsesmøder: 15 februar, 16 marts, 7 april 
15.  Det er vedtaget at popcorn maskinen købes. Med baggrund i forældre henvendelse skal det 

oplyses, at mistede undervisningstimer hidrørende fra lukning af skole på grund af voldsomt  
snevejr, vil blive anvendt i løbet skoleåret til undervisning, ekstra supervision med mere. 
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