
 
 
Rekonstrueret Referat af  
bestyrelsesmøde  
Tirsdag d. 20. oktober 2015 kl. 18.30 

Referatet er rekonstrueret på grund af det oprindelige referat 

 er gået tabt efter et computer Blackout. 

 

Deltagende: Matilde, Bente, Gitte, Mette, Laura, Jesper, Ulrik, Michael, Christina   

Afbud: Vibe, Salina, Klaus. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen 

a. godkendt 

2. Information ved BB 

a. BB redegjorde for lovgivning vedr. egen buskørsel. Det blev besluttet på baggrund 

heri, at skolen ikke vil investere i egen bus. 

b. Der mangler referater på hjemmesiden for flg. mdr.: 26.03.15, 16.06.15, 18.08.15, 

02.09.15 

c. Information om forventet finanslov og påvirkning af skolens statstilskud. Desuden 

om forventet tilskud til inklusion og Spsu (SpecialStøttetilskud) 

3. Nyt fra ledelsen (ML) 

a. ML informerede om samarbejde med PIF og Borgerforeningen  

b. Ansættelsesudvalg til den opslåede børnehaveklasselærerstilling: ML, LN, KN, LB, 

BB 

c. Støtteundervisningen evalueres 4 x årligt og der opsættes mål og handleplaner. 

d. Ny vikar: Jonas Dalgaard Nielsen 

4. Nyt fra TR (KN) 

a. Intet nyt 

5. Nyt fra medarbejderrepræsentanten (CH) 

a. Intet nyt 



6. Økonomi (JM/ URJ) 

a. Økonomien ser fin ud, vi afventer økonomi møde i december. 

7. Nyt fra Forældregrupperne (VP) 

a. VP og Gitte vil arbejde på at finde lokale til opmagasinering og forældre, som kan 

afhente loppeeffekter. 

8. Gaver 2015: Status og videre forløb (BB) 

a. Udsættes til senere  

9. Sponsorer 2015: Status og videre forløb (BB) 

a. Udsættes til senere 

10. Skolekreds 2015: Status og videre forløb (BB) 

a. Udsættes til senere 

11. Linoleum 1. sal: Opfølgning fra Bestyrelsesmøde i juni (BB/URJ/JM) 

a. I gangsættes i indeværende år efter samme tilbud. 

12. SFO-bevilling: Opfølgning fra bestyrelsesmøde i juni (BB/URJ/JM) 

a. Til bestyrelsesmødet i februar 2016 skal der vurderes, hvor mange timer, vippen 

bliver tildelt i 2016. 

13. Venteliste og info fra skolen (BB) 

a. Det besluttes at sende Nyhedsbrev og andet info til ventelisteforældre, så de kan 

følge med i, hvad der sker på skolen. 

b. Laura sender ud til venteliste og skolekreds. 

14. Hjemmesiden skal opdateres og manglende oplysninger skal på. Vi skal finde 1-2 

bestyrelsesmedlemmer som gennemgår hjemmesiden, finder det manglende og retter fejl, 

samt sørger for at det bliver lagt på (BB) 

a. Mette Lund meldte sig til at være ansvarlig for gennemgang af hjemmesiden 

15. Friluftsliv (ML) 

a. Fra 2016 forventes at indføre Friluftsliv, som nyt fag. Der skal bruges ca. 51.000 kr. 

til materialer, 32.000 kr. til klatreudstyr. Desuden skal der undersøges mhp. 

instruktøruddannelse, læseplaner og forsikring. 

16. Kostpolitik (LB) 

a. Der blev besluttet, at der kun max. må bages kage til Klassens Time hver 2. uge og 

kun 1 stk. kage / elev i klassen. 

b. Henstilles til, at der ikke gives slik og kage i sfo'en 

c. Opfordring til, at forældrene sørger for en sund madpakke til deres barn / børn.  

17. Evt. 
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