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Referat fra bestyrelsesmøde  
d. 22. 04. 2014 

Tilstede: ML, BB, AMH, URJ, VP, LR, SLH, MSL, ME 

Afbud: KN, MH  

Mangler:  

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsorden er godkendt efter tilføjelser og ændringer 

2. Underskift på sidste møde referat  

Bliver sendt rundt om bordet og underskrives løbende 

3. Nyt fra formanden (BB) 

I.A. 

4. Nyt fra ledelsen (ML) 

Nye børn i skolen - der er kommet to nye i 5.klasse, en ny i 4.klasse samt en ny i 8.klasse.  

Der søges en ny vikar til skolen, da de faste vikarer er optaget med eksamen mv. 

Henvendelse fra familiecenteret om tilbud om en skole/dagtilbuds rådgiver. Det er et gratis 

kommunalt tilbud som også dækker friskoler. Der informeres om dette i nyhedsbrevet. 

Der arbejdes på fag skema og arbejdstid aftale. 

Skolens tilsynsførende Susanne Engset har været her løbende. Det forventes at den årlige 

tilsynsrapport offentliggøres inden generalforsamlingen. 

5. Nyt fra TR (KN) 

I.A. 

6. Nyt fra medarbejderrepræsentanten (AMH) 

Inden påskeferien blev der sluttet af med skolernes sangdag. Det var en god oplevelse og 

skolen modtog en hilsen fra Danmarks Radios Koncertsal. Der skal snart være forårsfest. 

Forberedelserne er i gang og festen afholdes fredag d.2.maj. Tidspunktet følger snarest. 

Vippen, der tæller 10 børn, har fået en god start på skolen. 

Vi har det årlige besøg af to franske børn, Michaela og Loukas i denne uge. De er i 0.-1. 

klasse hos Mie. Det er et friskt input i klassen. 
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7. Økonomi (URJ) 

Der er lavet en ny balance. Økonomien kører planmæssigt og budgettet følges. 

8. Nyt fra Forældregrupperne (VP) 

Der blevet afholdt bankoaften. Det var en stor succes med fuldt hus, hvor der blev 

genereret et overskud over forventning. Tak til alle sponsorer og til holdet bag. 

Der er planlagt arbejdsweekend i weekenden d.10.-11.maj, begge dage fra 9-16. 

Der afholdes loppemarked d.14.juni. Der vil blive samlet ind til loppemarkedet d.25.maj i 

oplandet.  

SFO’en holder sommerferielukket i ugerne 29 og 30 

Datoen for cykelløbet er lørdag d.13.september. SFO’en vil holde lukkedag for cykelløbet 

mandag d.13.oktober. 

Foreløbige datoer for arrangementer i det kommende skoleår: 

o D.9.oktober - jubilæums fest 

o D.12.december - julefest 

9. Generalforsamling: Indkaldelse, fordeling af opgaver og yderligere planlægning. 

Der afholdes generalforsamling d.22.maj kl.19.00. 

På valg for skolekredsen er: UHR (modtager genvalg) 

   MSL (modtager genvalg) 

På valg for forældrekredsen er:  LR (modtager ikke genvalg) 

   VP (modtager genvalg) 

På valg for suppleanter: ME (modtager genvalg som suppleant for skolekredsen) 

For at følge ligestillingsloven så henstilles der til at mænd stiller op til valg til bestyrelsen. 

SLH sender indkaldelsen ud på alle forældre og til Marianne, som sender ud til 

skolekredsen.  

VP står for at kontakte de praktiske grise. 

10. Årsrapport: Diskussion og godkendelse samt underskrift af årsrapporten  

Årsrapporten er godkendt og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.  

11. Børnehave: vurdering og endelig beslutning herom (ML) 

Arbejdsgruppen indstiller til, at vi ikke går videre med køb af børnehavens bygninger. 

12. Information om holddeling (ML) 

Flyttes til næste møde 
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13. Skoleår 2014/15: Timefordeling efter ny skolereform (ML) 

Der er blevet diskuteret timefordeling for næste skoleår. På ugebasis foreslås det, at der 

for 0.-1.klasse udvides med 2 lektioner faglig leg, for 2.-3.klasse udvides med 2 lektioner 

dansk, for 4.-5.klasse udvides med 1 lektion dansk og 1 lektion matematik, 6.-7. klasse 

udvides med 1 lektion dansk og 1 lektion matematik samt for 8.-9.klasse udvides med 1 

lektion matematik og 1 lektion biologi.  

Bestyrelsen godkender den forslåede timefordeling for næste skoleår. 

14. Tilbud om IT-infrastruktur 

ME præsenterer 2 forskellige tilbud om IT-infrastruktur på skolen. Efter diskussion af 

tilbuddene besluttes det, at der skal indhentes et nyt revideret tilbud på 

Internetforbindelse og telefoni samt tilbud på rekonfigurering af serveren.  

15. Evt. 

I.A. 

 

Næste møde: generalforsamling d.22.maj kl.19.00 

   

Bente Brunke Matilde Lissau 

   

Vibe Petersen Salina Høegh Hansen 

   

Ulrik Rosendal-Jensen Lotte Roch 

   

Mette Lund Anne Marie Hinge 

   

Klaus Nielsen Morten Edlers 

 

                                Mikael Hesthaven 

 


