
 

          Referat til bestyrelsesmøde 

          torsdag d. 12. november 2020 

                    kl. 18.30–21.00 

 

 

Deltagere 

 Forældrerepræsentanter: 

  Maria Arvidsson (formand)   Mikael Hesthaven (suppl.)                                     

  Bjørgitte Vivelund Kofoed (næstformand)  Lene Thorsen (suppl.)   

  Birthe Kristoffersen (sekretær)   Finni Green (suppl.) 

  Mie Petersen (kasserer)     Frederik Tolstrup (suppl.)                                          

  Kathrin Martiny 

  Lea Munch Marcher 

  Katja Tolstrup 

 Medarbejderrepræsentanter: 

  Klaus Nielsen 

 Ledelsesrepræsentanter: 

  Jeannett Tankred 

Afbud: Mikael, Lene, Frederik 

Dagsorden 

Pkt. Tid Emne Referat 

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

1 18.30 Godkendelse af dagsorden (B)  

2 18.35 Info fra ledelsen (O) 

- formanden 

- skolelederen 

Alle i bestyrelsen kan skrive opslag på intra. 

67 gavegivere, der mangler 33 for at nå 100 gavegivere. 

Julefesten anbefales at blive aflyst. Lucia, krybbespil og 

dramaholdet må vise deres optræden interne. Julebold bliver 

aflyst. 

Trivselsundersøgelse bliver udvidet så den også kan dække 

undervisningsmiljøet. 

De 3 shelters, der skal underskrives en veligeholdelsesaftale. 

3 Info fra medarbejderrepræsentanten (O) Der er nogle elever der er meget interesseret i pladsen 

omkring shelterne. Der ligger mange hundelorte. 

4 Info fra arbejdsgrupperne (O) 

-økonomi 

-bygning/vedligehold 

-markedsføring 

Økonomiudvalget: Der er udarbejdet et udkast. 

Bygning og vedligehold: Der gøres opmærksom på at der skal 

skrives referater fra udvalgsmøderne. Der mangler 

information.  Der er møde med Fugato på mandag, hvor der 

laves videre aftaler. Der er nedrivningsplaner for børnehaven 

og lærerbygningen, men det tager tid. Der ligger ikke noget 

fast endnu. Arbejdsopgaver: Der er nogen opgaver vi ikke kan 

løse. Vil det være muligt med en list om opgaveprioritering. 

Katja laver et udkast til hvordan man kan løse det med 

forsamlingsudfordringen. Der er skaffe noget tilbud på 

ventilation til 1 sal. Dette skal laves. 



Markedsføring: der er indhentet tilbud på tryk af streamer og 

t-shirts og hoodie. Der gives en trøje til lærerne som gave. 

Der laves også markedsføring i udvalget. Der har været møde 

med Tim, der vil komme annoncer på Facebook og 

Instergram. Der er ikke kommet noget ang. hvad det koster, 

det mangler. Det er muligt at bruge Youtube, og lave små 

videoer om skolen, gerne lavet af børnene. Vi har allerede en 

Youtube kanal, den skal vi bare til at bruge noget mere. Det 

vil være muligt at sætte det op inden jul til ca. 3000 kr. Vi 

vælger den grafikker, der vælger at få trykt på Bornholm 

 

5 19.00 Budgetopfølgning (O/D/B) Der er brugt mere på lærerlønninger end forventet. De 9. 

klasser der skulle have været på tur, skal muligvis betales 

tilbage, da de ikke kan komme nogen steder pga. Corona. Der 

er brugt mindre på SFOen til lønninger. Der er brugt penge på 

vedligehold. Det ser ud til at vi kommer ud med et overskud. 

Der er lære der går på barsel i 13 uger. Der søges en/flere 

vikarer der kan tage de pågældende fag. 

6 19.10 Logo, t-shirts og streamers (B) Se punkt 4. 

7 19.20 Forøgelse af forældrebetalingen (B) Dem en øget betaling på 100 kr. pr barn dækker kun drift 

udgifter og ikke rengøring. Det vedtages at skolepengene 

stiger med x antal kr. pr barn ved starten på det nye skoleår. 

Økonomivalget kommer med et udspil til hvor meget det skal 

stige. 

8 19.25 Budget 2021 (D) Der er ikke indskrevet noget børn til den kommende 0-1 

klasse. De penge skolen har stående skal bl.a. bruges på 

indefrosne feriepenge. 

9 20.25 Dato bestyrelsesmøder forår 2021 (B) Torsdag den 14. januar 2021 kl.18.30 

Torsdag den 15. april 2021 

10 20.30 Decentralløn (D/B) Forhandlingerne om decentralløn ligger i juni. Vi er ikke nået 

til enighed med lærerne endnu. Lærerne ønsker en langsigtet 

aftale. Økonomiudvalget går videre med forhandlingerne. 

11 20.55 Evt.  

 


