
Referat bestyrelsesmøde  
d.30.04.2015 
kl.18.30 pa  lærerværelset. 

Tilstede: Matilde, Jesper, Bente, Vibe, Kaj, Morten, Mette, Salina, 

Ulrik. 

Afbud: Christina, Klaus 

Ikke til stede: Mikael 

 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsordenen 

Ekstra punkt a) SFO tilføjes under eventuelt   

Dagsorden godkendes 

2. Nyt fra formanden (BB) 

Der informeres om: 

1) Matildes status på ledelseskursus 

2) Forberedelser med planlægning til næste skoleår. 

3) Ved henvendelser til skolen henvises til at kommunikations politikken følges. Det vil sige 

først timelærer, så klasselærer og så til sidst skoleleder. 

4) Matilde har fremover 1 ugentlig arbejdsdag i hjemmet. Der informeres nærmere om dette 

på intra. 

5) I årsrapporten står der at skolerejsen koster 57.467 kr. Dette skyldes noget konterings 

teknisk. Reelt bærer skolerejsen sig selv gennem forældre indbetalinger, hvorfor at skolen kun 

betaler for lærernes rejse, ophold og løn. 

6) Der er udsendt brev til skolekredsen. Der skal skrives brev til nye og faste sponsorer samt 

nye og faste gavegivere. Vibe forfatter brevet og Jesper reviderer. Breve til skolekreds og 

gavegivere sendes fremadrettet d.1.maj. Breve til sponsorer sendes udd.1.august. 

a) Status vedr. generalforsamlingen: Er alt på plads? 



De fleste elementer er faldet på plads. Der planlægges de sidste detaljer omkring 

generalforsamlingen. Der opfordres til at forældre stiller op til bestyrelses- og suppleant 

poster. 

3. Nyt fra ledelsen (ML) 

1) Årsrapporten er afleveret, indsendt til ministeriet og kvitteret for samt godkendt. 

2) Der kommer løbende nye børn til skolen. Pt. Er der indmeldt 107 børn inkl. vippebørn 

3) Der er brugt meget tid på fagfordeling. 

4) I det kommende skoleår vil der blive dækket 46% af støttetimer, hvilket er en stigning på 

6%   

5) Vedr. BAT så kører skolebusserne stadig efter de offentlige skoler og der anbefales brug af 

det regionale busnet. 

6) Matilde har afleveret eksamensopgave og skal til Å og forsvare den d.12.maj, hvilket 

medfører en mulighed for forsinkelse eller afbud til generalforsamlingen. 

4. Nyt fra TR  

1) Matilde informerer at personalet har valgt Cecilie Mattson som sikkerhedsrepræsentant. 

5. Nyt fra medarbejderrepræsentanten  

i.a. 

6. Økonomi (JM) 

1)  Der bliver lavet balance i næste uge. 

2) Økonomien forløber planmæssigt. 

3) Gulvet i kontoret er færdigt. 

b) Regnskab over salg af Jubilæumsskrift i Brugsen (ML) 

 Der er solgt 18 Jubilæumsskrifter. 

7. Nyt fra Forældregrupperne (VP) 

1) Der er loppemarked d. 6. juni med tilhørende indsamling d.9. maj. Kaj er tovholder på 

indsamlingsdagen. 

2) Der er planlagt arbejdsweekend d.3. og 4. oktober. Cykelløbet afholdes d.12. september. 

Husk at sætte kryds i kalenderen. 

8. Evt. 

a) SFO – der drøftes sager og retningslinjer vedr. SFO’en. 
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Ulrik Rosendal-Jensen Mikael Hesthaven 
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Klaus Nielsen Morten Edlers 

   

   

 

 


