
 

 

 
 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 13. marts 2014 

 

 

Tilstede: Matilde, Bente, Vibe, Mie, Michael, Mette, Lotte, Ulrik  

Fritagelse: Klaus  

Frameldt: Selina, Morten  

  

Dagsorden  

1. Godkendelse af dagsorden  

a. Punkt 10 flyttes til næste møde  

b. godkendt  

  

2. Nyt fra formanden (BB)  

a. Der har været energimøde med AA Danmark som har set på om vi kan 

spare noget på vores energi. Der arbejdes videre med forskellige 

muligheder.  

  

3. Nyt fra ledelsen (ML)  

a. Sfo’ens opvaskemaskine er gået i stykker, og komfuret er udtjent. Der 

er indhentet et godt tilbud på begge. Der skal ses på økonomien om 

hvordan vi kan frigive penge til de nye hvidvarer.  

b. Børne og skoleudvalget har sendt ændringer til skolernes ferieplan i 

høring.  Der er frist til den 14. april. Spørgsmålet er om vinterferien skal 

lægges fast i uge 7 eller vi på Bornholm skal beholde vinterferien i 

forbindelse med fastelavn. Vi har drøftet det og der er et flertal i 

bestyrelsen for at bibeholde vinterferien i forbindelse med fastelavn, 

fordi det blandt andet er en god tradition, vi bornholmer for mulighed 

for billigere ferierejser og skolen oplever ikke at eleverne holder 

vinterferie udover denne uge. Vibe laver et udkast til et høringssvar og 

sender det rundt på mail til bestyrelsesmedlemmerne, som giver 

feedback.  



c. Vi har fået 10.000 kr. til at lave et forsøgsforløb indenfor innovation. 

Projektet vil handle om forretningsforståelse, teknologi, design og 

innovation, der udføres i tæt samarbejde med Campus Bornholm 

eleverne fra hhx, htx og nogle elever fra 8-9 kl. Det laves som et 

tilvalgsfag.  

d. Temadag på lørdag, her samles alle lærer, vikar og SFO personale, til 

styrkebaseret pædagogik ved pædagog og psykolog Anne Linder, som 

handler om at kunne lærer på mange forskelige måder.  

e. Pædagogiskrådsmøde flyttes til den 7. april, hvor der laves 

årsplanlægning.  

f. Skoleleder og souschef er til planlægningsmøde den 24. og 25. april i 

Middelfart.   

g. Skoleleder vil deltage i arbejdstidsplanlægning i marts.  

  

4. Nyt fra TR (KN)  

a. Ikke nyt  

  

5. Nyt fra medarbejderrepræsentanten (AMH)  

a. Der er fuldt gang i planlægningen af skole/hjem samtaler og 

udarbejdelse af elevplaner.  

  

6. Økonomi (URJ)  

a. Ikke nyt  

  

7. Nyt fra forældregrupperne (VP)  

a. Vi holder to arbejdsweekender en forår og en efterår, med både 

hovedrengøring og vedligehold. Forældrearbejdsgruppen finder datoer.  

b. Der er Banko den 26. marts kl 19 i Pedersker forsamlingshus.  

  

8. Fejl i oplyste udvalg ved sidste bestyrelsesmøde (SP-PIF samarbejde): det 

følgende er det korrekte:  

  

Byggeudvalget: Heidi Hermansen (SP), Jan Christiansen (SP), Preben Christoffersen 

(PIF)  

Atletikbaneudvalg: Torben Strandberg (SP), Flemming Nexø (PIF)  



Juridisk udvalg: Matilde Lissau (SP), Bente Brunke (SP), Lisbet Munch (PIF)  

    

9. Valgfag: Information og beslutninger herom (ML)  

a. Lærerne sætter sig sammen omkring hvilke valgfag der kan udbydes. 

Der er givet information omkring valgfagene, men der er ikke noget 

færdigt endnu, derfor ingen beslutning er taget.   

  

10. Information om holddeling for næste skoleår (ML)  

a. Udsat til næste møde.  

  

11. Underskrift af referater: Hvor, hvornår. Beslutning herom (ML)  

a. Der indsættes et fast punkt 2 på dagsordenen: Underskrivning af referat 

fra sidste møde.  

  

12. Jubilæum: Nedsættelse af arbejdsgrupper (ML, BB)  

a. Skrivegruppe der kan lave et jubilæumsskrift, man skal både lave 

interviews og skrive.  

b. Fotogruppe der kan scanne billeder fra tidligere events og aviser, der 

kan blive til en udstilling.   

c. Gruppe der står for dagens arrangement fredag i uge 41.  

d. Styregruppen, der har det overordnende overblik, herunder 

økonomien.  

e. Underholdningsgruppe  

f. Teknikgruppe herunder lyd og lys.  

g. Bestyrelsen laver et skelet som præsenteres til et fælles arbejdsmøde.  

Dette arbejde gøres af bestyrelsen tirsdag den 29. april kl 1730 m. mad 

af Mette.  

  

13. Ny info-folder: Vurdering og beslutning om godkendelse (VP, ML)  

a. Den er gennemgået og sendes videre til Klaus der laver layout.   

  

14. Evt.  

a. Intet  

  

 Referat: Vibe Pedersen, 13.03.14 



  


