
  

  

Referat fra 

bestyrelsesmøde  

Mandag d 5. november 2018   

KL 18.30-19.45 

Afbud: Bjørgitte, Kathrine, Laura, Ulrik 

5.11.2018 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen 

2. Referat Underskrives 

3. Information ved BB (BB) 

Friskolemagasinet betaler vi for, men der er ingen der læser det. Der er lavet en undersøgelse om, 

hvad man synes om det. Dette er online. Deltag gerne 

Ny ferielov. Der kommer noget mere senere. 

4. Nyt fra ledelsen (JT) 

Konfirmationsforberedelser: Skolen melder ud hvornår det kan lade sig gøre. Selve 

konfirmationsforberedelsen ligger uden for undervisningen. Der samarbejdes med 

præsten. Skolen giver ikke fri, men man kan søge om fri til diverse arrangementer.  

Hjemmesiden: Der mangler nogle samtykkeerklæringer.  

Revisionsfirma BDO: Budgetopfølgningsmodel, for bedre dag til dag overblik over 

økonomien. 

Skolen samarbejde med PPR(Pædagogisk psykologisk rådgivning.), Det gule team og 

ressourceteamet under BRK. Det gule team består af familierådgivere. Ressourceteamet 

observere og rådgiver på konkrete pædagogiske tiltag.  

 Elevtal: 97 elever 

Tilsynsførende Ole Hald har været her, og han er meget positiv. Stor ros til lærerne. 

Skolehåndbogen er færdig og findes på hjemmesiden. Man kan henvende sig på kontoret 

for trykt eksemplar. 



5. Nyt fra TR (KN) 

Klaus stater på TR kursus modul 3. Der er yderligere 2 moduler i foråret. 

6. Nyt fra medarbejderrepræsentanten (CH) 

Intet nyt 

7. Økonomi (JM/ URJ) 

Intet nyt 

8. Dataforordning 

Forventer at være i mål til nytår. 

9. Kloak (AL/JM) 

Gruppen tager fat i forsyningen. 

10. Nyt fra Forældregrupperne (LB) 

Udgår 

11. Mediepolitik. (BB) 

Der skal formuleres en mediepolitik. Bestyrelsen formulerer stikord, og lærerne formulerer 

stikord. Det samles til en endelig formulering. Bestyrelsen tager det på mødet i februar. 

12. Brandinstruks (Se bilag) 

Der er lavet en instruks, der er underskrevet af formanden. 

13. Forretningsorden (revideres og godkendes) 

Der er nogle ændringer. Den revideres. 

14. Status vedr. gavegivere 

Der mangler gavegivere. Skal være indbetalt inden 31.12.18 

15. Evaluering Arbejdsweekend 

Det forberedende arbejde var klar til weekenden, men der gik noget galt i 

kommunikationen. Det komme for sent ud. 

Der var nået mange ting, og forældre og elever har været godt til at bakke op. TAK 

16. Referat fra bestyrelseskursus (AL) 

Det var et interessant og spændende kursus. Sune der er formand for Lilleskolernes 

sammenslutning, lagde op til diskussion af fordelingen mellem ledelse og 

bestyrelsesarbejde. Der blev bl.a. talt om tavshedspligt. 

Andreas og Jeannett deltog. 

17. Tilbagemelding omkring evalueringen med Kape Rekruttering 

Jeannett vil takke for tilbagemelding. Det har været godt og spændende. 

18. Evt. 



Skrabe kalender: Der ønskes større præmier og evt. lidt færre gevinster. 

Mette og Birthe laver årets julekort. 

Ønskebrønden: Der er truffet beslutning, men vi ved ikke hvad det er. 

 

 

Kaffe/the – Jesper 

 

----------------------------------------------  -----------------------------------------------  

       Bente Brunke   Laura Borne 

 

 

----------------------------------------------  -------------------------------------------------- 

 Jesper Marker   Birthe Kristoffersen 

 

 

---------------------------------------------  ------------------------------------------------------- 

Mette Lund    Andreas Lindberg 

 

 

---------------------------------------------  -----------------------------------------------------  

Mikael Hesthaven   Kathtrin Martiny 

 

 

---------------------------------------------  ----------------------------------------------------- 

Ulrik Rosendal-Jensen   Bjørgitte Vivelund Kofoed 

 

 

--------------------------------------------  ------------------------------------------------------ 

Katrhine Hjodt Scott Petersen   Jeannett Tankred 

 

 

---------------------------------------------  ------------------------------------------------------ 



Klaus Nielsen    Christina Hallberg 


