
Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 15. februar 
2011 kl. 19:00 – 

Tilstede: Jesper, Peter, Christina, Mette, Klaus, Karl, Bente, Mikael, Ole, 
Heidi

Afbud fra: Ulrik og Lotte

Referent:  Heidi Sofie Hansen

AD 1. Vi sletter pkt. 14 da dette er indeholdt i pkt. 12. Godkendt herefter.

AD 2. Dispositionsbegrænsningen for 2010 (nedsat statstilskud) på 35.451,94, dette er der taget 
højde for i budgettet.  

AD 3. Winni Larsen-Jensen (tilsynsførende) er på besøg. Der skal ske udvidelser og lokaleskift med 
hensyn til den store vippe, venneordning med 1. 2. og 3. kobles på. Lokallønsforhandlinger med TR i  
gang. Skole-hjemsamtale efter vinterferien. Fastelavn fredag uge 9. Militæret vil gerne bruge skolen 
en aften og nat, og er væk igen om morgenen – vi har som tidligere år sagt ja til forespørgslen.

AD 4. Decentral lønforhandlinger med ledelsen er i gang.

AD 5.  Dato for infomøde mellem de ansatte og bestyrelsen er fastlagt til 24.2.2011. Snefrimelding 
pr smskæde med tilbagemelding fra forældrene er alle lærere med på. Ole giver besked via 
radioen, forældreintra og skoleporten.

AD 6.  Lønsystem i EDB-BRUGS er taget i brug, her spares bogføringstid. Ang. sommerperioden i 
SFOen laver vi en forespørgsel om behovet i ferieperioden. Pris 300 kr. pr uge hvis man som 
forældrene har behov for pasning. Uanset behovet er vippen åben i juli. Skoleåret 2011-2012: Det 
er vedtaget, at der fra dags dato opkræves 2 måneders skolepenge pr. 1. juni, hvis den nye elev 
starter pr. august samme år, skolepengene for august og september er da betalt. Såfremt eleven 
ikke starter alligevel, tilbagebetales beløbet ikke. SFOen ønsker flere hænder pr. 1. marts (fordi 
vippen kommer i SFOen),  der arbejdes videre med dette. 

AD 7. Flot budget Klaus har lagt for London-rejsen, forældrene er begyndt at betale ind, og 
eleverne lægger hovederne i blød for en aktivitet, der kan tjene flere penge til en musical-tur. 

AD 8. PC status ang. eksamen.  De bærbare pcere er ved at blive gjort klar til eksamen. IT generelt: 
Kludder med forældreintra. (vigtigt at forældrene går ind og får opdateret cpr-nummeret på 
forældreintra. For fremtiden bliver måske log in på intra via borger.dk/nem id.)

AD 9. Der er godkendt  4 nye medlemmer til skolekredsen. Kontoret sender brev til de nye 
medlemmer.  

AD 10.  Ordinær generalforsamling tirsdag d. 5. april 2011 kl. 19:00 i lokalerne på loftet. Vi 
undersøger dirigent. Mette og Mikael fra forældrekredsen, Bente og Heidi for skolekredsen, Karl og 
Lotte som suppleanter er på valg. Indkaldelse udsendes snarest. 



AD 11. 24.2 er der infomøde med medarbejdere på skolen, vi spiser sammen bestyrelsen og 
ansatte, udveksler informationer og opklarer evt. spørgsmål. 

AD 12. Udlejningsteamet: Vi arbejder med at udleje skolen til f.eks. tyske skoleklasser og evt. 
spejdergrupper i sommerferien. Feriekalender for Tyskland er i hus. 

AD 13. Ole tænker videre omkring ny organisation af klasserne, når nu det bornholmske 
skoleområde bliver revideret. Skolen har allerede nu modtaget mange henvendelser. Vi forventer 
elevtallet på skolen stiger.

AD 14. (15)  Nyhedsbrev udformes i aften. 

AD 15. (16) Evt. Der arbejdes på opsætning af reklameskilte på parkeringspladsen.
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