
 
 
Referat fra 
bestyrelsesmøde  
tirsdag d.18. august 2015 kl. 18.30 

 

 

Pedersker  18/8 2015 

Dagsorden: 

Tilstede: Christina, Gitte, Jesper, Michael, Bente, Laura, Vibe, Mette, Matilde, Ulrik 

Afbud: Klaus. 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Godkendt – punkt til evt. Fundraising 

2. Information ved BB 

Kommer som selvstændige punkter. 

3. Nyt fra ledelsen (ML) 

SPSU, søgt i januar. Alle papirer er på plads, da der er ændret på reglerne. Der skal muligvis 

ansættes en person i 12 timer eller deromkring.  

Der har været problemer her i starten af skoleåret, med børn der venter på deres større 

søskende. Der er lavet en aftale om at de fremadrettet skal vente i aulaen, således at der er 

styr på tilsynspligten. Det er samme aftale som med busbørnene.  

Vi går tilbage til de gamle ringetider. Ringetiderne ændres på intra. 

4. Nyt fra TR (KN) 

Punktet udgår 

 

 

 

 



5. Nyt fra medarbejderrepræsentanten (CH) 

Nuværende 5./6. klasse kommer til at tage på tur til Christiansø, i starten af næste skoleår. 

Der aftales at forældrene orienteres om dette i god tid før sommerferien, da turen ligger 

hurtigt efter skolestart. 

           

6. Økonomi (JM/ URJ) 

Økonomiudvalget mødes snarligt, for lige at tjekke op på budgettet. Bente er tovholder på 

en mødedato. 

Der har været et årligt bankmøde, og vi følger bankens anvisninger hvor vi har måtte 

afdrage ekstraordinært med 200.000 kr. på banklånet, ud over det vanlige månedlige 

afdrag og kassekreditten nedsættes med 200.000 kr. Begrundelsen for dette, er at det er 

fordi det går godt og der har været overskud de sidste to år.  

 

7. Nyt fra Forældregrupperne (VP) 

Cykelløb d. 12. september, og vi er meget glad for hjælpende hænder, der er tilmelding til 

både det ene og det andet, på Intra. Sponsorsedlerne skal afleveres til klasselæreren. 

Skolelederen deltager også i år  

Der er brug for noget nyt blod til gruppen omkring sociale arrangementer, hermed en 

opfordring til samtlige forældre. Der kommer tilmelding til nye grupper her i september.  

Fra i år, kommer Vibe og fortæller om forældregrupperne til forældremøder i 0. – 3. klasse.  

Sidder du og brænder for at deltage i en forældregruppe, er du velkommen til at kontakte 

Vibe Pedersen på Intranettet. Vi laver også et opslag på ugesedlerne. 

 

8. Branddøre – info herom (BB) 

Det er vigtigt at sørge for at branddørene skal holdes lukket om aftenen – Johannes 

instrueres i at sørge for at branddørene er lukkede efter aftenrengøringen. Matilde sørger 

for at Branddørene bliver mærket, således at man ikke er i tvivl.  

9. Vippeordningen i Regionskommunen er i høring. Hvad gør vi? (BB/ML) 

Matilde laver et udkast til et høringssvar og tager kontakt til Sten Ebdrup om hvorfor 

skolen ikke får direkte besked, omkring forhold der vedrører skolen. 

 

 

 



10.  Samarbejde med svømmeklubben (BB) 

Vi fortsætter samarbejdet med svømmeklubben. 

11. Rengøringsmedarbejder (ML) 

Johannes er ansat i 14 timer om ugen, og vi er meget begejstrede for hans indsats. 

(Bestyrelsen indstiller til forretnings- og økonomiudvalget at kigge på muligheden i 

budgettet for at ansætte en pedel i et øget antal timer om ugen, for at tilsikre at der er de 

nødvendige pedelkompetencer på skolen.)  

12. Valgfag (ML) 

Klaus er ansvarlig for samtlige valgfag på skolen: 

Computerspillet som fortælling 

Computerfærdigheder 

Begynderengelsk 

Stop Motion 

Fotografering 

Friluftsliv og udendørssport 

Valgfaget Friluftsliv er på prøve, for at se om det kan blive en fast implementeret tilbud på 

alle klassetrin, og være en del af Sydbornholms skarpere profil.  

Valgfagene ligger på skæve tidspunkter, da det ofte er ture ud af huset. 

Cykelfaget udgår i år. 

Forsikringen ligger hos forældrene og deres private ulykkesforsikring. 

13. UU praktik i 8. klasse (ML) Bilag medsendt 

Der er blevet indført betaling for at UU udfører arbejdet omkring erhvervspraktik for 

eleverne i 8. klasse. 

Bestyrelsen indstiller at hvis økonomiudvalget kan finde pengene, at vi prioriterer at bruge 

5200 kr. for at bibeholde erhvervspraktikken i 8. klasse. 

14. Ønsker til arbejdsweekend (ML) 

Arbejdsweekend d. 3. -4. oktober fra kl. 9 -16. 

Der skal produceres snittebænke til arbejdsweekenden. 

Der skal bruges en kasse på 1X1X1 m. med hjul under, til stofrester. 

Der skal syes gardiner til mørklægning af gymnastiksalen. 

Der skal IKKE gøres rent i år, da Johannes jo har sørget for at skolen stråler  

I den kommende periode vil der komme yderligere opgaver til listen, så der er noget for  

 



alle at bidrage med. 

 

15. Udskiftning af vandrør v. fyret (ML) 

Der er i sommerferien blevet akutrepereret varmeførende rør omkring fyret, da der ellers 

var fare for at det hele ville gå alvorligt i stykker. Det har betydet en ekstraregning på 

26.000 kr.  

16. Luciakjoler, inddragelse af lokalsamfundet (ML) 

Der er blevet lavet et grundmønster til en Luciakjole, som vi håber at der er nogle 

mennesker i borgerforeningen, der har lyst til at hjælpe os med at sy.  

17. Værdiarbejde skal igangsættes. Hvornår og hvordan? (ML) 

Vi trænger til en revision af vores værdisæt og vores vision. 

Der er sat tid af til det, i lærerenes arbejdstid.  

Der afholdes et formøde mellem Bente, Matilde og Peter Mondrup fra Friskoleforeningen, 

om hvordan man sætter arbejdet i gang.  

18. Fra sidste møde har vi også: Forventninger til nye forældre – Diskussion herom og 

beslutning herom og beslutning om, hvilke opgaver der skal varetages. 

Årshjul så det bliver visuelt, hvilke opgaver der forventes at man hjælper med at løse. 

De fleste forældre bidrager rent faktisk med rigtig meget.  

Punkt til næste møde: ” Loppemarked, herunder 6/7. klasses opgaver” 

 

19. Evt.   Fundraising. 

Laura efterlyser en ønskeliste fra lærerne om hvilke store ting der mangler på skolen – 

således at der kan påbegyndes ansøgninger hos diverse fonde. 

 

Datoer for de næste møder:  

21/9 Bestyrelsesmøde 

20/10 Bestyrelsesmøde 

25/10 – Økonomimøde 

16/12  Bestyrelsesmøde 

                          


