
 
 
Referat fra  
bestyrelsesmøde  
Tirsdag d. 25. april 2017 

 

Aakirkeby 25. april 2017 

Tilstede: Klaus, Jesper, Vibe, Kathrin, Birthe, Laura, Bente, Mette, Christina.  

Lidt forsinket: Ulrik. 

Afbud: Michael 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Kautionistgruppe, samt forsikringssag flyttes til internt møde sidst på dagsordenen.  

2. Referat Underskrives 

Referatet underskrives og lægges i mappen.  

3. Information ved BB 

- Antimobbestrategi er blevet lovpligtigt på alle skoler og skal træde i kraft pr.1. august 

2017 med en strategi fra skolen 1. okt. 2017. Skolen laver et oplæg, som vi drøfter 

videre på næste bestyrelsesmøde.  

- Ministeriet barsler med et Udvidet underretningspligt i forbindelse med ulovligt fravær, 

samt for elever der ikke opfylder undervisningspligten.  

- Der er introduktionskurser for nye bestyrelsesmedlemmer. 

4.  Nyt fra ledelsen (NF) 

Niclas takker for den gode velkomst han har fået, fra alle sider, både fra elever, forældre og 

lærerstaben. 

 

Torsdag er der infomøde for kommende 0. klasser for forældre. 



Der har været en del indskrivningssamtaler i den seneste tid – herunder også henvendelser 

fra København.  

 

Der ligger et midlertidigt dokument på hjemmesiden som erstatning for et dokument, som 

lovpligtigt skal være på hjemmesiden. Niclas afventer nogle oplysninger, før det bliver et 

permanent dokument.  

Der skal opdateres lidt på brandøvelser/ sikkerhed etc. Og vælges en ny 

Arbejdsmiljørepræsentant, Da den nuværende stopper pr. 30. april.  Screningstur rundt på 

skolen for at sikre at alt er ok – der er fundet nogle trapper der er unødigt glatte, så der vil i 

den nærmeste tid sættes tape op de steder.  

Der mangler ventilation i flere lokaler, hvilket vi forsøger afhjælpet  

Der bliver skiftet vask ud på indskolingsgangen – og de to toiletter der løber bliver også 

skiftet af en venlig farfar.  

 

De timer der mangler i forhold til Cecilies opsigelse, bliver læst af den nuværende 

personalegruppe – stor ros til lærerstaben for at løfte opgaven og give os tid til at få ansat 

en ny. 

 

Fælles blå mandag bliver afholdt d. 15. maj.  

 

De to fag der er blevet udtrukket som eksamensfag i 9. klasse er: Kristendom og Idræt.  

 

Planlægningen af skoleåret 17/18 er godt i gang, og der kommer nogle yderligere 

pædagogiske dage.  

Halv pædagogisk dag i går, hvor praktikken og skoleovertagelsen blev grundigt evalueret.  

 

Der er aftalt at Niclas og formanden for byggeudvalget går en runde og gennemgår alt hvad 

der skal laves – herunder vinduer i SFO’en og vinduer generelt.  

 

5. Nyt fra TR (KN) 

Ikke så meget nyt. Godt opstartsmøde med Niclas.  

6. Nyt fra medarbejderrepræsentanten (CH) 

Intet nyt 



7. Økonomi (JM/ URJ) – Herunder henvendelse vedr. kautionistgruppe for nuværende 

Nykredit-lån. (BB) 

De første 3 måneder følger budgettet. Vi har givet en ekstrabevilling til nogle dataloggere.  

8. Nyt fra Forældregrupperne (VP) 

Banko d. 22. marts – med lige knapt 14.000 kr. i overskud, hvilket er rekord. 

Vi har loppemarked d. 10. juni, og afholder første planlægningsmøde i morgen.  

Cykelløbet ligger 16. september fra 9:00 – 14:00 

 

9. Regnskab (BB/NF) – Udsendes inden mødet og behandles m.h.p. godkendelse og 

indtastningen inden 1/5-2017  

Der er et pænt overskud på 700.000 – de penge er brugt til at afdrage gæld, for at 

nedbringe renteudgifterne. Bestyrelsen har godkendt regnskabet. 

Bente sender en mail når det endelige regnskab ligger klar til underskrift på kontoret.  

 

10. Generalforsamling 2017 – Udarbejdelse af program med dagsorden og info. Vedr. spisning 

(NF) 

17. maj 

Britta Kofoed som dirrigent – Ulrik spørger om hun vil. 

På valg : 

Bente – Laura –– Mikael . Alle 3 modtager genvalg. 

Ulrik ønsker at udtræde af bestyrelsen 

Suppleanter: Vibe og Kathrin er villige til genvalg. 

Dagsordenen laver Laura og snakker med Marianne om hvem der skal have den udsendt 

med gammeldags post.  

Mikael og Kathrin har barslet med en plan om at få en kok til at komme og lave mad med 

børnene og få noget underholdning. Vi er enige om at idéen er god, men at vi er for tæt på 

i forhold til datoen.  

Vi sætter det på dagsordenen og bestyrelsens årshjul – således at vi begynder at arbejde 

med det allerede ved årsskiftet.  

 

 

 

 



 

11.  Skolens tilgængelighed og rekruttering 1. drøftelse (BB/NF)  

Strategi til rekruttering. Bestyrelsen skal arbejde proaktivt på at rekruttere og hele tiden 

holde os for øje, hvordan vi sikrer at skolen hele tiden har den rette størrelse. Hvordan kan 

vi lave nogle modeller i forhold til transport af elever til og fra.  Vi skal være  

Være ops på at reklamere for skolen de naturlige fødekilder – nemlig børnehaver.  

Når vi har fundet vores ben som Friluftsskole – vil det være naturligt at invitere de ældste 

børnehavebørn til en aktivitetsdag, hvor de får ung til ung formidling.  

2. drøftelse på kommende møde. Gode idéer modtages. 

12.  Hjemmesiden (LB) 

Det er vigtigt at vi hurtigst muligt får revideret hjemmesiden – med en overgangsordning, 

og at vi så i mellemtiden arbejder på hvilken løsning vi vil have til permanent løsning. Det 

hænger sammen med, hvilken fortælling vi gerne vil have om skolen.  

Niclas, Klaus og Ian sætter sig og arbejder videre.  

 

13. Orientering vedr. Shelters (LB) 

Afventer stadig tilbagemelding fra Naturstyrelsen i forhold til specifikationer. Laura 

forsøger at etablere et fysisk møde i nærmeste fremtid.  

 

14. Evt. Nøgler til Hoveddør og Kontor til Laura og Jesper.  

Marianne efterlyser et gråt ringbind med titlen ”Bestyrelsen”.  

 

 

 

 

                       

                                        Kaffe/the – VIbe 

 


