
              Referat fra bestyrelsesmøde

               Torsdag d. 26. august 2021

                      kl. 18.30–21.00
                                       

26. august 2021

Deltagere

Forældrerepræsentanter:

Maria Arvidsson (formand, sk) Finni Green (suppl., sk)                                    

Lea Munch Marcher (næstformand, fk)        Frederik Tolstrup (suppl., fk)  

Mie Petersen (kasserer, fk)                            Heidi Eisner (suppl., fk)

Bjørgitte Vivelund Kofoed (sekretær, sk)   NOTER:                                          

Kathrin Martiny (fk)                                       - REPRÆSENTATION

Katja Tolstrup (sk)                                          - SILO

Lene Thorsen (fk)                                           - NYT GULV

Medarbejderrepræsentant:

Klaus Nielsen

Ledelsesrepræsentant:

Jeannett Tankred

Afbud: Lene Thorsen 

Dagsorden

Pkt. Tid Emne Referat

Til orientering (O), drøftelse (D) eller beslutning (B)

1 18.30 Godkendelse af dagsorden (B) Godkendt

2 18.35 Info fra ledelsen (O)
- formanden
- skolelederen

Pavillonerne er blevet flyttet, og sagen er nu afsluttet. 
Roomalyzer giver igen i år et sponsorat. Vi kvitterer med 
plads på parkeringspladsen og i nyhedsbrevet.
Jeannett: God og rolig start på skoleåret, p.t. 91 elever – evt. 
en ny elev på vej.
Vores nye sekretær er kommet godt i gang. 
Ole Hald starter tilsyn i næste uge. 
Vi coronatester stadig – men med stort frafald, derfor 
anbefales stadig stærkt at de store elever testes. 
SFO kører. Katja får hjælp af Jeannett og Lisbeth. 
Jeannett skal holde fællesmøde med PPR, psyk, det gule 
team, socialrådgiver fra BRK omkring enkelte børn. 

3 Info fra medarbejderrepræsentanten (O) God start på året. Personalemæssigt går det godt. Ny 
overenskomst for lærerne træder i kraft næste år

4 Info fra arbejdsgrupperne (O)
-økonomi
-bygning/vedligehold
-markedsføring

Økonomi: Budgettet holder og ser fornuftigt ud, skal tage 
stilling til nogle principper om afskrivning. 
Bygning/vedligehold: Der er lagt riste for at forhindre vand, 
dette har dog ikke hjulpet. De nuværende dræn burde ellers 
være godt. Nu efter advisering fra kloakmester arbejdes der 



efter udelukkelsesmetode for undgå vand. 
Vi har fået bevilliget 250 træer gennem en pulje hos 
Naturstyrelsen. De skal give læ for vesten-vinden på hjørnet 
af fodboldbane, v. shelter.
Planlægning arbejdsweekend,  Henrik laver liste, hvor man 
også kan tilmelde sig, Marianne spørges om at lave frokost. 
Vi arbejder videre på mobilepay, vi når det ikke inden 
cykelløb men satser på at nå det til julefesten. 
Vi har fået 23000 kr. fra Friluftsrådet, vi opfordres til at 
informere medierne. Pengene skal bruges til at etablere et 
mere fast udendørsundervisningssted.  Katja står for af-
rapportering. 

5 19.10 Praktik med mening/UU (B) Skal vi tage stilling til dette hvert år?
Vedtaget at det ikke behøver årlig godkendelse. 

6 19.15 SFO/Klub (D/B) Hvordan vil vi tegne SFO´en fremadrettet. Ønsker vi en 
pædagogisk leder eller flere timelønnende. Jeannett laver et 
udkast til stillingsopslag på 30 timers pædagog. Jeannett 
informerer forældre om status på SFO'en. (Der er spurgt til 
det ved forældremøde).

7 19.35 Nye skolekredsmedlemmer (B) 3 nye anmodninger, alle godkendes.

8 19.40 Gulv edb-/musiklokale (D/B) Gulvet er meget svært at rengøre. Skal det udskiftes evt. i 
vinterferien 2022.  Vi skal være obs på at der benyttes lim/ 
materiale med mindst muligt luftgener. Tilbudsgiver skal 
spørges om afgasning. Der er indhentet 3 tilbud, det billigste
tilbud Garant vælges. 

9 19.50 Repræsentation (B) Hvor meget giver vi til bestyrelsesmedlem når de stopper.  
Vi vedtager 250 kr. til afgående bestyrelsesmedlem.
Hvad giver vi til afgående lærere- ansatte. Skolen giver 400 
kr. til ansatte. Intet særskilt fra bestyrelsen

10 20.00 Kalender, bestyrelsesmøder og 
familiearrangementer v/ Katja (D/B)

Hvem skal fremadrettet stå for sociale arrangementer. Dem 
der står for de sociale arrangementer skal også have børn på 
skolen.
Mie og Maria står for skrabekalender, 
Klaus vil gerne stå for cykelløb (som forældre),
Heidi er bestyrelsens tovholder for julefesten d.å.

11 20.10 Hjemmeside v/Kathrin & co (D/B) Udvalget ønsker mandat til at forbedre evt. lave ny 
hjemmeside. Mandat givet og bestyrelsen afventer videre 
fremlæggelse.

12 20.20 Facebook v/Kathrin & co (D/B) Afdækker hvor og hvordan vi kan videreudvikle vores 
markedsføring. Kan vi få lov til annoncere på Facebook, 
Klaus er ansvarlig og gør det allerede, gruppen vil fremover 
være en del af denne proces og få administratorrettighed.

13 20.30 Evt. Frederik har været i kontakt med Jesper Marcher, og vi skal 
sælge siloen for ham. Katrin og Frederik står for dette.
Streamerne skal deles gratis ud.
Skal der afholdes flere bestyrelsesmøder? Fremadrettet kan 
man kontakte Maria, og man kan derefter holde et kort 
opsamlingsbestyrelsesmøde. 

14 20.40 Decentral løn (D/B) Lukket punkt.


