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Bestyrelsesmøde Mandag d. 11/9-2017 kl. 18.30 på skolen

Dagsorden

Valg af ordstyrer! Maria.

1. Godkendelse af dagorden. Godkendt.

2. Godkendelse og underskrift af sidste referat. Udsat til næste møde.

3. Siden sidst / indkomne punkter!

25 års jubilæum 1/9. 350 kr i overskud. 
Vi fik en basketball samt 2000 kr i gave. Henrik sørger for at giverne får en personlig tak. 
Der er udtrykt ønske om større forældredeltagelse og større deltagelse i op- og 
nedtagning af telte og bord/bænke. 
Et underudvalg/supplerings af bestyrelsen, et kultur og pr-udvalg, samt et 
koordinationsudvalg er ønsket. Punktet skal på næste gang.

Skolepenge. Bestyrelsen varsler en stigning til januar. Stigningen besluttes på næste 
møde, og vedtægterne tjekkes.

Forældrerødder, Forældremøderne er i gang, Susanne deltager fra bestyrelsen i gruppe 3, 
Karina i gruppe 1 og 2.

Klassekasser og information til forældrene. Maria laver et udkast.

Tysk i gruppe 3. Vi tilbyder tysk fra 5 kl fra næste skoleår. Maria orienterer den forældre, 
der har udtrykt ønsket .

Overdragelse af EDB system drøftes og ny EDB mand efterspørges. Jesper er klar til at 
overtage..

Trivsel for ansatte. Henrik opfordrer til, at der laves en APV. HØ og HH laver et udkast til 
en APV i flere trin og med planlagt efterbehandling af hvert trin.

4. Kommende arrangementer. Motionsdag, Stefan og Henrik arrangerer og melder 
programmet ud til børnehaven. Henrik har allerede en skitse klar.

5. Hjemmesiden/Intra/FB, 
Karina følger op, og laver aktivitetsgrupper for bestyrelsen og forældrerødder, Linette 
rettigheder opgraderes.

Kalender på Intra, Linett får rettigheder til at opgradere kalenderen.



6. PR / Fond raising.Henrik, Karina. Vores aktivitetsplads kommer med et underskud på 
30.000 kr, og der kommer en ansøgning til de lokale udvalg, med ønske om at dele 
regningen.

7. Økonomi
Status på økonomi  SKOLEN Der er søgt støttetimer på relevante elever, og vi talte til 

67 elever den 5. september.
Status på økonomi  BH Ny drift garanti. Annelise(FMK) har foreslået, at vi skriver en 

ny ansøgning på en mindre driftsgaranti på en måned i stedet for på tre måneder.

8. Teknisk udvalg. Allan. 

Udlejningsboligen. Ditte rykker for et vandregnskab. Lena har fundet et regnskab fra 
tidligere afregning for vandregnskab. John Enager overtager lejeboligen. Han ønsker at 
plante en ligusterhæk. Det får han lov til og roserne flyttes over på skolen.
Lister fra teknisk udvalg. 
- Rie efterspørger Domea aftale, Allan følger op.

9. Nyt fra leder. Henrik. Det har været en hård start for ny medarbejder. Men det er i god 
gænge nu. Rie fra børnehaven gør opmærksom på en ART proces, som kan hjælpe 
både børn og pædagoger. Det indgår i overvejelserne om fremtidige planer.

10. Nyt fra lærere. Rigtig god stemning på lærerværelset.

11. Nyt fra Børnehaven. Ella er startet i virksomhedspraktik i dag under god assistance fra 
Susanne. 

Der har været forældrerådsmøde på engelsk, og der er positiv indstilling til 
forældrerengøring. 
Rie udarbejder en plan for weekendrengøring. 
Marion vil gerne repræsentere forældrene på bestyrelsesmøderne. 
Der er mulighed for at søge udviklingspenge og Rie vil søge midler til legepladsen. 
Ny præsentationsfolder er undervejs. 
Der er trafik på børnehavens legeplads i weekenden, og uhensigtsmæssig adfærd. 
Hjørnesofa er smidt ud og sækkestole taget i brug. 
Det skal hænges et gardin op til afskærmning af et hygge/læserum. 
Den 12. oktober sælger børnehaven kager. 
Det går rigtig godt og Rie skal være mange steder! 
Maria oplever, at der er ro på og at der sættes mange gode aktiviteter i gang.

12. Evt. Næste bestyrelsesmøde (23/10 2017 kl. 17:00)


