
Referat af bestyrelsesmøde  
27. okt. 2011 
kl. 18:30 på lærerværelset. 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen 

2. Nyt fra formanden (BB) 

3. Nyt fra ledelsen (OH) 

4. Nyt fra TR (KN) 

5. Nyt fra lærerrepræsentanten (CH) 

6. Økonomi (JM) 

7. Procedure og principper for hytteture / lejrskole. 

8. Opfølgning på Lektiecafé (URJ, KH) 

9. Opfølgning på Førstehjælpskursus for forældre (PS) 

10. Nyhedsbrev udarbejdes og referater underskrives. 

11. Evt. 

 

Referat 

Referent: Heidi Sofie Hansen 

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

Afbud: Ulrik 

 

1. Godkendt,  

2.  

a. ChrisTina Gornitzka er blevet fastansat tysklærer.  

b. Fast punkt på dagsordnen med navne på ansvarshavende for bestyrelsesopgaver. 

BB lægger dokument på intra i bestyrelsesmappen.  

3.  



a. Ole is back, kanon dag til skolernes motionsdag.  

b. Skolen har fået en arbejdspraktikant, som hjælper til med flg. Arbejdsopgaver: Gulv 

på kontor, brandsikre skabe, mindre ombygning af lærerværelse. Omkostningerne 

dækkes via vedligeholdelseskontoen.  

c. Ole har travlt på specialundervisningsområdet, der er kommet ny psykolog til 

skolen, derfor bliver dette prioriteret. Trivselsundersøgelsen og årshjulet må vente 

lidt.  

d. Åbent hus er afholdt. Godt møde. 

e. Vi er begyndt at set på vippen for næste skoleår. 

f. Skole-hjemsamtalerne er i gang. 

g. 2. års lærerpraktikant Mikkel kommer snart, 1. 2. 3. 6. 7. spændende. 

h. Jens Højmark hjælper personalet med at blive endnu bedre til at arbejde med at 

”børn lærer forskelligt”. Jens har sagt ja til en artikel om arbejdet på skolen, og den 

kommer snart. 

i. Julefest 15. dec. 1830 – 2100 Børnene møder i skole kl. 830 fredag, SFO er åben. 

Arbejdsgruppen for sociale arrangementer har planlagt julefesten. 

4.  

a. Ole og Klaus skal have decentral lønforhandling.  

b. Møde ang. Psykisk arbejdsmiljø har resultatet i forandringer på lærerværelset. 

5. Det er tid for valg af ny lærerrepræsentant til bestyrelsen. Tak til Christina. Der vælges en 

ny ved næste pædagogisk rådsmøde. 

6.  

a. Klubtilbud ændres fra 2 mds. binding til 2 mds. prøve selvfølgelig med betaling, da 

tilbuddet er nyt på skolen. Vedtaget.  

b. Besked omkring skolepengeforhøjelsen pr. 1. jan. 2012 sendes ud igen til alle, så 

alle er forberedt og informeret. 

c. Jesper undersøger forskellen mellem sponsorer og støtteforening ang. 

skattefradrag. Karin undersøger støtteforanstaltninger omkring lokalområder og 

udkantsområder. Procedure for sponsorarbejde er godkendt. 

d. Heidi SFO har set på budgettet og ønsker et rammebudget i stedet for øremærket 

budget. Godkendt med virkning pr. 1. jan. 2012. Kostbudgettet indgår herefter i 

rammebudgettet for SFO. 



e. Vi er begyndt at se på likviditetsbudgettet for 2012.  

7. Punkt 7-9 flyttes til næste møde. Se på hytteture, lektiecafé og førstehjælpskursus til næste 

gang.  

10 Nyhedsbrev udarbejdes og referaterne er underskrevet. 

11 Ole tager forslag om udstrækning efter motionsløbet med på pæd.råd. Hullerne i 

parkeringspladsen søges udbedret – Ole er på. Heidi Sofie sørger for at finde en 

mødeleder til tilsynsvalget torsdag d. 3. nov. 2011. Bente sender valgprocedure til 

Heidi Sofie. 

 

   

   

Bente Brunke Jesper Marker 

   

Peter Sejersen Heidi Sofie Hansen 

   

Ulrik Rosendal-Jensen Mikael Hesthaven 

   

Mette Lund Lotte Roch 

   

Klaus Nielsen Christina Hallberg 

   

Ole Hald Karl Halbe 

 

Karin Topsøe Larsen 

 

Vibe Petersen 

 

Pernille Hallingbruun 

 


