
Referat af bestyrelsesmøde  
d. 10.10.2012 

Tilstede: Bente Brunke (BB), Peter Seide (PS), Ulrik Rosendal-
Jensen (URJ), Lotte Roch (LR), Mette Lund (ML), Karl Halbe (KH), 
Michael Hesthaven (MH), Vibe Petersen (VP), Ole Hald (OH), Mie 
Hinge (AMH), Klaus Nielsen (KN) og Karin Topsø Larsen (KTL,ref.) 

Lærer Torben Strandberg (TS) deltog under punkt 1.  

Afbud: Birthe M Gregersen og Heidi Sofie Hansen 

Dagsorden med referat: 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Godkendt med tilføjelse af underpunkter under eventuelt. 

2. Status for arbejdet med den nye læseplan for faget KREA (TS) 

UVM er i gang med en systematisk kontrol af undervisningen i de praktisk-musiske fag 

og rettede kontakt desangående til skolen. En pædagogisk arbejdsgruppe blev nedsat 

med det formål at sikre, at skolen overholder Undervisningsministeriets slutmål og 

læseplaner for fagene. Arbejdsgruppen har nu afsluttet sit arbejde og foreslår en rette 

tilretninger/ ændringer for fagene hjemkundskab, sløjd og håndarbejde. 

Hjemkundskab: fagets teoretiske undervisning er i forvejen integreret i skolens 

pædagogiske arbejde, mens de praktiske færdigheder kræver 2 timers ekstra 

undervisning. For sløjd og håndarbejde foreslås, at der indgås samarbejdsaftale med 

Davidskolen om at de praktiske timer gennemføres der. De teoretiske mål foreslås løst 

gennem ekstra undervisning i 2 x 2 timer. KREA, som fagene kaldes i fællesskab, 

fordeles på 4-7. klasse, hvilket giver plads til fleksibilitet. Et færdigt oplæg fremlægges 

til godkendelse på bestyrelsens møde i november. Bestyrelsen drøftede desuden andre 

samarbejdsflader med Davidskolen.      

3. Nyt fra formanden (BB) 

Skolen har ansat Matilde Lissau Madsen som ny leder med start d. 1.november. 

Skolen har fået to nye sponsorer. Den ene er Simi Rengøringsmidler. Den anden er 

Mathiesen AS, der er vores kopimaskineleverandør. 

4. Nyt fra ledelsen (OH) 



OH: Dette er det sidste af ca. 380 bestyrelsesmøder igennem et langt liv som 

skoleleder. Afleveringer af skolelederens arbejde er godt undervejs, inklusiv 

afleveringsforretning til den nye leder. 

Der arbejdes på organisering af specialundervisningen for de elever, der har behov for 

et begrænset antal støttetimer, da finansieringsgrundlaget på området er under 

omorganisering. De foreløbige drøftelser er positive.  

Censorkorps: skolen deltager i en økonomisk fordelingsnøgle for et fælles censorkorps 

for skolerne på Bornholm. Fordelingsnøglen er forholdsvis dyr for SBP og en 

omstrukturering skal drøftes på det kommende fælles skoleledermøde. 

Åbent hus for potentielle nye elver blev afholdt i september uden større fremmøde. 

5. Nyt fra TR (KN) 

Lønforhandlinger pågår, ellers intet nyt. 

6. Nyt fra lærerrepræsentanten (MH) 

Der er intet nyt 

7. Økonomi (PS) 

Der er intet nyt 

8. Nyt fra Forældregrupperne (VP) 

Drøftelse af arbejdspointsystem, herunder drøftelse af forældrenes frivillige arbejde på 

skolen. Punktet blev drøftet og det blev besluttet at tage drøftelsen op igen på næste 

bestyrelsesmøde. 

Cykelløbets ønskebrønd: Det var muligt at aflevere et ønske til ønskebrønden i 

forbindelse med sponsorcykelløbet og der er afsat 5.000 kr. til at opfylde ønskerne. Der 

er indkommet en lang række ønsker, hvoraf der arbejdes videre med tre forslag, som er 

praktisk og økonomisk realisable.  

9. Revideret brandinstruks (OH) 

OH fremlagde en revideret brand- og evakueringsplan. Planen blev godkendt.  

10. Den digitale skole (KTL, OH) 

Punktet blev drøftet. Der følges op på Pædagogisk Råds møde d. 5.11.2012. 

11. Planlægning af afskeds og velkomstaften(BB) 

Der afholdes fælles velkomst og afskedsreception mandag d. 29.10 kl. 16.30 

12. ”Ønskebrønden” – afklaring af princip for ønsker (OH) 



Et antal lærere har henvendt sig og forespurgt om de måtte aflevere ønsker til 

ønskebrønden. Bestyrelsen præciserede at det er børnenes ønskebrønd, da de det er 

dem der har cyklet. 

13. Præcisering af regler for ophold ude i frikvartererne (VP) 

Bestyrelsen fastholder de regler der står i skolehåndbogen.  

14. Evt. 

Sponsormøde d. 1.11.2012 kl. 19. Lisbet og Karl beder om hjælp til at afholde mødet 

efter behov.  

Det blev aftalt, at bestyrelsen kan dele filer via Dropbox. 

Bestyrelsen minder om at der er oprettet en konto til indbetaling af skolerejse , således 

at forældre der ønsker der, frivilligt kan indbetale til skolerejsen løbende.   

Der meldes om fin deltagelse fra sponsoren til årets jule-skrabekalendere.  

 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 15.11.2012 

 


