Referat bestyrelsesmøde
d. 09. 02. 2015
kl. 18:30 pa lærerværelset.
Tilstede: Matilde, Jesper, Vibe, Christina H, Klaus, Kaj, Michael,
Mette, Ulrik.
Afbud: Morten
Orlov: Bente og Selina

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsordenen
a. Godkendt
2. Underskifter på sidste mødereferat
a. Underskrevet i det omfang det er muligt.
3. Økonomi og behandling af vippen(ML)
a. Beslutning om at forretningsudvalg godkender endelig bemanding af vippen (skal hvile
i sig selv)
4. Læseplan(ML)
a. Læseplan for næste skoleår gennemgået og diskuteret.
5. Timefordeling (ML)
a. Sløjd deles næste år i 2 hold på max. 12, der tager til Åkirkeby i 10 uger hver. Resten af
timerne læses på skolen (grøn sløjd).
6. Kommunal skolestruktur(ML)
a. Diskuteret

7. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens orienteringsbrev om regnskabsaflæggelsen 2013 og om særlige
forhold vedrørende regnskabsåret 2014: beslutte, hvem der indberetter regnskabet digitalt,
og hvem der godkender (kan ikke være samme person).(VP)
a. Marianne indberetter, bestyrelsen godkender
8. Årsrapport: Opfølgning og vigtige datoer: 6. marts sende til Bente Siff, får udkast tilbage 20.
marts, skal underskrives senest 10. april.(VP)
a. Bestyrelsen underskriver på møde 26-3. Deadline for opgaver er stadig 6-3.
9. Generalforsamling: finde dato.(VP)
a. Generalforsamling afholdes 12-5 kl. 19.00
10. Mødedatoer marts og april, hvem indkalder til møderne og hvem er referent. (VP)
a. Kommende møder: 26-3 og 29-4. Vibe indkalder til næste møde Kaj er referent.
11. Nyt fra ledelsen (ML)
a. Trine skal/er på barsel, der ansættes vikar for Trine. Der bliver en BG på ,82 indtil 1-8,
derefter 1,0. Klaus bliver ny klasselærer for 8-9. Fagfordeling for næste skoleår er
påbegyndt.
12. Nyt fra TR
a. Intet nyt.
13. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
a. Christina H er nyvalgt medarbejderrepræsentant i bestyrelsen, vi ønsker hende tillykke
med valget.
14. Økonomi (JM/ URJ)
a. Der arbejdes ihærdigt på årsrapporten, forventningen er stadig et mindre overskud for
2014.
15. Nyt fra Forældregrupperne (VP)
a. Der er meget brug for hjælpende hænder tol loppemarked, i første omgang til
indsamlingen. Kan vi ikke skaffe hjælpere nok kan arrangementet ikke gennemføres.

16. Evt.
a. Intet
Referent: Jesper Marker
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