
Konstituerende bestyrelsesmøde 13. april 

2011 kl. 19:00 
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Konstituering 

a. Valg af formand 

b. Valg af næstformand 

c. Valg af kasserer 

d. Valg af kasserer 

e. Valg af sekretær 

3. Nedsættelse af div. Udvalg samt ansvarlige for diverse opgaver. (bilag 1) 

a. Økonomiudvalg 

b. Lønkørsel 

c. Sponsorudvalg 

d. Lærerregister 

e. Udvalg for praktisk arbejde 

f. Kontaktperson for fagforeningen m.v. 

g. Skolepenge 

h. Kontrakter 

i. IT-udvalg 

j. Evt. 

4. Instrukser: gennemgås ved behov 

5. Nu forretningsorden 

6. Nyt fra ledelsen 

7. Nyt fra TR 

8. Nyt fra lærerrepræsentanten 

9. Økonomi herunder 

a. Årsrapporten – mål for 2011 

b. Diskussion om skolepenge 

10. Information fra udlejningsteamet 

11. Nyhedsbrev for april 

12. Dato for møder til og med næste skoleår. 

13. evt.  

 

 

 

 

 



Referat 

Referent: Heidi Sofie Hansen 

Tilstede: Bente, Jesper, Pernille, Peter, Ulrik, Vibe, Karl, Karin, Heidi 

Afbud: Mette og Lotte 

Fraværende: Mikael 

Først gjorde Bente opmærksom på tavshedspligten som medlem af bestyrelsen, og alle præsenterede sig. 

1. Godkendt 

2. Konstituering:   

a.  Bente Brunke 

b. Heidi Sofie Hansen  

c.  Jesper Marker 

d.  Heidi Sofie Hansen +KTL hjælper med nyhedsbrev en gang om måneden 

3. Udvalg: suppleant i parentes  

a. Økonomiudvalg  JM/URJ 

b. Lønkørsel JM/BB 

c. Sponsorudvalg KH (Mikael Hesthaven) 

d. Lærerregister HSH +Klaus Nielsen 

e. Udvalg for praktisk arbejde PS/(URJ) 

f. Kontaktperson for fagforening mv. KTL + skoleleder 

g.  Skolepenge BB +Birthe 

h.  Ansættelseskontrakter PS+skoleleder+TR 

i.  IT-udvalg PS+ URJ +Klaus Nielsen 

j. EVT: udlejningsudvalg KH + KTL +ChrisTina, Ole kalender, NB mm 

4. De nye i bestyrelsen er informeret om div. instrukser vedr. friskoler.  

5.  Forretningsordnen revideret, HSH skriver ind og sender ud. 

6.  Positivt åbent hus der resulterede i indmelding . 

 Forventet elevtal i det kommende skoleår 84.   

BAT 6’ eren er forsinket, elever kommer forsinket, Ole har kontakt til BAT.  

Fagfordelingen er i gang. 

 SFO: Der kommer en ung mand i virksomhedspraktik fra mandag d. 18. april og 3 måneder frem. 

Tilbuds- og valgfag kommer snart ud med spændende tilbud.  

Birgit på kontoret har sagt op, og der starter en ny sekretær pr. 12. maj 2011 

19. maj kører hele skolen med Snogebæk Turistfart til Jobo-land, information kommer snarest. 

Cooperativ Learning-kursus 2. del til lærerne følger snarest. Jens Højmark, som ved meget omkring 

læringsstile, stiller sine kompetencer til rådighed for sparring med lærerne det kommende skoleår. 

Planlægningen af skolens aktivitetsplan for næste skoleår er så småt i gang.  

TV2 Bornholm har kontaktet skolen ang. gulerådsprojekt – det lyder spændende, det må vi prøve! 

Nærmere om det senere.  

De mundtlige eksamener udmeldes fredag til elever og lærere. 



7.  TR – 1. del af decentral løn er udbetalt, skal nu se på lokalaftalerne og puljetid. Ny TR skal vælges 

for 2 år.  

8. Intet nyt 

9. Økonomi:  

a. Vi forventer 2011 ser bedre ud på baggrund af den positive udvikling i elevtallet.   

b.  På baggrund af forældrehenvendelse: Det er besluttet at tilbyde følgende i kommende 

skoleår: SFO 06:15-07:45 300 kr. SFO 06:15-07:45 og 12:25 – 16:30 900 kr.  

 Mulighed for 4. klasses SFO 1100 kr. pr måned i 11 måneder fra skoleåret 2011/2012. Man 

binder sig for et helt år og anmoder skoleleder om plads senest 1. juni 2011 

10. Info: Der arbejdes videre med udlejning af skolen i sommerferien.  

11.  Udkommer snarest 

12. 4. maj kl. 18:30 emnedag om bestyrelsesarbejde i Privatskoler for bestyrelsen. Bestyrelsesmøder 

alle kl. 19:00 på lærerværelset 18. maj 2011, 16. juni 2011, 10. august 2011 

 

For fremtiden skal indkomne forslag til dagsordnen sendes til Heidi Sofie Hansen 


