
Referat fra bestyrelsesmøde 
d.21.08.2014 
kl. 18:30 på lærerværelset. 

Deltagende: ML, VP, MH, Kaj, JM, ME, TH,SLH, MR,BB 

Afbud fra KL, URJ 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen 

- Tilføjelse af punktet nyhedsbreve under eventuelt. 

- Dagsorden godkendt 

2. Nyt fra formanden (BB) 

-      Positivt møde med banken.  

-      Momskompensation: Reglerne er ændret minimum indbetaling er ændret til 200 kr.        

Alle skal godkendes på ny, så der skal igen findes 100 gavegivere inden 1. oktober, som ikke 

er forældre til børn på skolen. 

3. Nyt fra ledelsen (ML) 

- Det har været en god sommer med 2 ugers sommerferielukket i SFO’en. 

-    Skolen er kommet godt fra start. Der er en god stemning på lærerværelset og på skolen 

generelt 

- Der er kommet vand ind på skolen grundet voldsomt regnvejr, så ISS har været forbi. 

Det undersøges, hvad det vil koste at undersøge tilstanden på skolens kloakker. 

- Der er gang i at få ordnet det sidste i omklædningsrummene. Forventes færdigt 

1.september. 

- Skolen er udnævnt til at være Månedens friskole i oktober i Friskolearkivet. Se 

www.friskolearkivet.dk 

4. Nyt fra TR  

- Intet at bemærke 

 

 



5. Nyt fra medarbejderrepræsentanten  

- Det diskuteres hvordan det bedst sikres at alle elever og forældre har mulighed for at 

udskrive skemaer. 

- Det besluttes at etablere superbrugere af Intra blandt forældrene i klasserne. VP tager 

det op til forældremøderne. 

6. Økonomi (JM) 

- Budgettet ser pænt ud. 

7. Nyt fra Forældregrupperne (VP) 

- Næste arrangement er skolens cykelløb d.13.september. Information og tilmelding er i 

gang. Yderligere information vil komme løbende.  

- Der er gang i at finde sponsorer til årets skrabekalender. 

8. Evaluering af arrangementer (VP) - 1 bilag 

- Det er stadigt vanskeligere at rekruttere folk til at give en hånd med til arrangementer 

på skolen. Det diskuteres hvordan skolen kan få mest muligt ud af de ressourcer, som 

skolen og arbejdsgrupperne ligger inde med. 

- Det besluttes at afholde en arbejdsweekend om efteråret og loppemarked som foråret. 

Forældrerådet i klasserne får tildelt nogle vagter til loppemarkedet som fordeles blandt 

forældrene i klasserne, så det ikke er arbejdsgruppen som har hele arbejdsbyrden.  

- Det besluttes at bestyrelsen afsætter en buffer til hovedrengøring. Hovedrengøring af 

klasselokalerne foretages fremover af skolens rengøringspersonale. 

9. Valg til "Håndværks-indkøbsudvalg": Opgaven går ud på at indhente tilbud, når skolen 

mangler diverse håndværksmaskiner m.v.  Der skal vælges 2 medlemmer fra bestyrelsen / 

suppleanter. (BB) 

- Vi har nedsat en gruppe Jesper og Mikael. 

10. Holddeling (ML) 

- Overvejende positive tilbagemeldinger. 

11. Ferieplan 2014/15 (ML) - 2 bilag 



- Bestyrelsen har godkendt at lærerne kan afholde den 5. ferieuge i efterårsferien i 

stedet for i august. 

- Vender endnu engang børne- og skoleudvalgets beslutning om at flytte vinterferien til 

uge 7. Vi overvejer at sætte en spørgeskemaundersøgelse i gang på de bornholmske 

friskoler. 

12. Lærerpraktikanter i uge 13(ML) 

- Vi får praktikanter fra den frie læreruddannelse i uge 11-13, en af ugerne sendes 

lærerne sammen på kursus på den frie læreruddannelse.  

13. Køb af vandvarmere. Tilbud ved ML. 

- Det vedtages at vi køber det billigste tilbud. Det lægges ud til håndværksmaskine 

udvalget, at tjekke tilbuddet. 

14. Referat fra møde med Pedersker Svømmeklub (BB, ML) 

- Det undersøges om man kan lave aftale om lån af lærer torsdag eftermiddag. Der 

afsættes en pædagog fra SFOen til at køre med i bussen og være tilstede i 

svømmehallen såfremt der er 20 børn som melder sig til. Der meldes tilbage når 

udvalget ved mere 

15. Jubilæum - hvor langt er vi? Status fra de forskellige gruppe:  torsdag d. 9. oktober 

Jubilæumsskrift: ML, BB - der arbejdes på sagen 

Billedkollage: JM, VP - der arbejdes på sagen. 

Merchandise: MSL, SLH - 1 bilag - Gruppen får et beløb, og laver et forslag til hvad der skal 

købes. 

Bespisning: MSL - Beslutningen udsættes til tidspunktet for festen er besluttet. 

Underholdning: lærerne 

16. Orientering om kommende møder: 

Torsdag den 21. august: Bestyrelsesmøde 
Torsdag den 4. september: Bestyrelsesmøde 
Torsdag den 27. oktober: Bestyrelsesmøde 
Mandag den 10. november: Bestyrelsesmøde 



26. november – Forretningsudvalgets + økonomigruppe: Budgetmøde (kun BB, JM, URJ, 
ML, VP) 
Onsdag den 8. december: Økonomimøde 
 

17. Evt. nyhedsbreve 

- Nyhedsbreve skal sendes ud igen 

- Skolelederens klumme (intra) 

- Vi har fået en forespørgsel på samarbejde omkring innovation. 

 

Vel mødt. 

 


