
Referat af bestyrelsesmøde  
d. 11.3.2013 

Tilstede: Bente (BB), Matilde (ML), Peter (PS), Mette (Mlu), Heidi 

(HSH), Michael (MH), Mie (AMH), Ulrik (URJ – deltog fra punkt 6), 

Lotte (LR), KTL (referent).  

Fraværende: Vibe, Klaus (syg), Karl.   

Besøg: Lisbeth og Preben fra Pedersker Idrætsforening (PIF). 

   

1. Godkendelse af dagsordenen 

Godkendt. Punkt 8 behandles først. 

Behandling af punkt 17 flyttes til næste møde. 

2. Nyt fra formanden (BB) 

Der er kommet revideret bekendtgørelse vedr. Lov om friskole. Det der er nyt i 

bekendtgørelsen handler primært om inklusion i skolen. 

Bestyrelsen skal indberette sine kommentarer til Årsrapporten til Undervisningsministeriet 

senest d. 1.maj. Der indkaldes til ekstra bestyrelsesmøde vedr. årsrapporten. Desuden skal 

lønnen én gang årligt indberettes til Fordelingssekretariatet. Der laves status 1.4.2013 (BB).   

3. Nyt fra ledelsen (ML) 

Overdragelse af børn til vippen er færdig-organiseret af SFO-Heidi og Mie og skolen er 

parat til modtagelse af børnene. Skolen har deltaget i naturfagsmøde på Natur Bornholm, 

der gerne vil opgradere deres skoletjeneste. ML arbejder på at styrke skolens faglighed 

indenfor undervisning i naturfagene, og samarbejdet med Natur Bornholm skal styrkes i 

den forbindelse. 

I forbindelse med den nye friskole-bekendtgørelse, er der kommet ny inklusionsvejledning, 

som indeholder en inklusionspulje. Med henblik på at beslutte hvordan denne pulje skal 

udmøntes er der indkaldt til en intern pædagogisk støttekonference med deltagelse af 

inklusionskonsulenten fra PPR. Fremover er buddet, at der bliver afholdt to årlige interne 

konferencer, hvor indsatsen planlægges og evalueres. Der arbejdes løbende med faglighed 

omkring inklusion. 

Det er planlagt, at Christina Hallberg deltager i linjefagsundervisning i fysik.    



Jan har deltaget i arbejdsmiljøkursus. 

UU Bornholm har besøgt skolen og fortalt om UUs omorganisering i Regionskommunen. 

Uge 47 skal fremover afsættes til erhvervs- og uddannelsesindsatser på alle klassetrin. Her 

er plads til at konkretisere samarbejdet med Jensen.   

4. Nyt fra TR (KN) – udgår grundet sygdom. 

5. Nyt fra medarbejderrepræsentanten (AMH) 

Lærergruppen er spændt på OK-konflikten mellem lærerne og KL. Der er udført en 

tilfredshedsundersøgelse blandt de ansatte om skolens ledelse.   

6. Økonomi (PS) 

Det går som forventet og ser fornuftigt ud.   

7. Nyt fra Forældregrupperne (VP) - udgår 

8. Samarbejde med PIF vedr. fodboldbane (v/ repræsentanter fra PIF) 

Velkommen til Lisbeth og Preben fra PIF, der fortalte om processen med at placere 

Pedersker Idrætsforening på Sydbornholms Privatskole. Der foregår et tæt samarbejde 

mellem Bornholms Regionskommune, PIF og skolen. Forhold omkring baner, 

omklædningsrum, klubhus og andre faciliteter er under udvikling. De juridiske aspekter er 

desuden under udarbejdelse.     

9. Hjemmesiden: Plan for hvem der opdaterer / indskriver hvilke oplysninger / nyheder (ML, 

BB) 

a. Påføring på hjemmesiden vedr. regler for indskrivning og udmeldelse, da vi har 

mange kommende elever, som mangler oplysningerne herom. 

Det blev besluttet, at følgende opsummering af gældende regler skal lægges på 

hjemmesiden: 

Indmeldelse og udmeldelse: De første 3 måneder betragtes som gensidig 

prøveperiode. Begge parter har ret til at opsige aftalen skriftligt med 1 måneds 

varsel til den første i måneden. Herefter gælder opsigelsesvarsel på 2 måneder for 

begge parter fra den første i måneden. Gælder både for skole, SFO og vippen. 

Selvom eleven går ud af skolen er der fuld betaling i opsigelsesperioden.  

Når man går ud af 3. klasse udmeldes man automatisk af SFO per 31.7.  

Ønsker man 4. klasses SFO eller klub skal der søges specifikt herom, hvor 

ansøgningen sendes til bestyrelsen.  



Ved udgang af 9. klasse betales sidste rate d. 30.6. Udmeldingen sker automatisk. 

b. PR/strategi/ facebook (ML) 

Vi venter med facebook. ML har gennemgået skolens hjemmeside. Forslag om at 

der nedsættes en arbejdsgruppe til fornyelse. KTL repræsenterer bestyrelsen i 

arbejdsgruppen. ML fastsætter hvem fra skolen der deltager.                       

10. Diskussion og godkendelse af Lokalaftale for SFO (bilag 1) (ML) 

Bestyrelsen diskuterede og godkendte forslag til lokalaftale for SFO jf. Bilag 1.  

11. Forslag om tilbud om gratis influenzavaccination for ansatte (bilag 2) (BB) 

Bestyrelsen diskuterede og godkendte forslag om frivilligt tilbud om gratis 

influenzavaccination. Dertil drøftedes øget hygiejne som forebyggende indsats. Det blev 

besluttet, at der til næste vintersæson gøres en indsats for at lære børnene om 

håndhygiejne.  

12. Forslag om at øge sekretærens timer (bilag 3) (BB, ML) 

Bestyrelsen diskuterede og godkendte forslag om at øge sekretærens timer jf. Bilag 3.  

13. Muligt Lockout: Orientering (ML) 

Der er lagt information ud på hjemmesiden, men ellers er situationen præget af uvished og 

afventning. Der er planlagt et nødberedskab og, såfremt lock-outen bliver en realitet, bliver 

der arrangeret en række aktiviteter og eleverne har mødepligt. Der vil blive taget særligt 

hånd om 9. klassen i deres forberedelse til afsluttende eksamen, hvis det bliver 

nødvendigt.  

14. Generalforsamling: Opsamling fra sidst (BB) 

Bestyrelsen drøftede hvem der er på valg og hvem der genopstiller.  

15. Valgfag: Regler og lovgivning 

Der er indkommet forslag fra forældre til generalforsamling om skolens udbud af valgfag.  

Bestyrelsen drøftede gældende lovgivning om valgfag på en friskole.   

16. Timefordelingsplan  

ML udleverede bilag med forslag til timefordelingsplan. Bestyrelsen godkendte forslaget, 

med undtagelse af valgfag, som de regnskabskyndige i bestyrelsen skal vurdere de 

økonomiske konsekvenser af inden næste bestyrelsesmøde.   

17. Emnebaseret udskoling 

Emnet blev kort introduceret, men resten af punktet blev udsat til næste møde. 



18. Evt. 

Der er et par udestående i forhold til den it-bårne arkivering. Lederen indkalder til møde 

med It-kompetencerne omkring skolen. 

 

Næste bestyrelsesmøde er d. 15.4. kl. 18.30  

 


