
            Referat fra bestyrelsesmøde       

           Torsdag d. 11. november 2021

                    kl. 18.30–21.00
                                       

11. november 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)                                          

Kathrin Martiny (fk)

Katja Tolstrup (sk)

Lene Thorsen (fk)

Medarbejderrepræsentant:

Klaus Nielsen

Ledelsesrepræsentant:

Jeannett Tankred

Afbud: Frederik Tolstrup, Finni Green

Dagsorden

Pkt. Tid Emne Referat
Til orientering (O), drøftelse (D) eller beslutning (B)

1 18.30 Godkendelse af dagsorden (B) Godkendt, dog flyttes pkt 7 og 8 til sidst
2 18.35 Info fra ledelsen (O)

- formanden
- skolelederen

Der ønskes et ekstra møde i december, da der er meget på 
dagsordenen og dette ikke kan nås på et enkelt møde. 
MA: Der er pt 80 gavegivere, det er rigtig godt på dette 
tidspunkt.
JT: Ny SFO-leder er kommet godt i gang. Revisor på årligt 
besøg, godt positivt møde. Vores forretningsgangs-
beskrivelse er forældet og skal derfor fornyes / revideres. 
JT og Heidi starter processen, men bestyrelsen skal også 
inddrages på et senere tidspunkt.
Der er ekstra tilskud til rengøring, Henrik har pt. fået 3 
ekstra timer til rengøring ugentligt. 
Tanker om fremtiden: åbent hus-arrangement, støtte 
arrangement, lærernes dag. 
Vores PPV-indstillinger er skrumpet betydeligt, og vi kan 
derfor begynde at indstille nye elever til PPV.
MUS-samtaler er i gang. 
Arbejdsmiljøtilsynet har varslet rutinemæssigt besøg 
indenfor de næste 12 måneder. 
Invitation til Grøn Dannelse dag.
Ingen nye Coronarestriktioner.



3 Info fra medarbejderrepræsentanten (O) Intet nyt.
4 Info fra tillidsrepræsentanten (O) Lov 409 erstattes af OK 21. Klaus orienterer
5 Info fra arbejdsgrupperne (O)

-økonomi
-bygning/vedligehold

Forbrugsrapport, vi overholder stadig budgettet. 
Vedligehold: Lea har holdt møde med STM-Enterprise ang. 
asfalt i gården. Vandet trænger ind i billedkunstgangen, 
væggen smuldrer på kontoret. Der er igangsat 
bygningsgennemgang. 
Der plantes træer på lørdag

6 19.15 Budget 2022 (D) Elevtal pt. 87. Drøftes i dag og godkendes i januar. Evt. 
stigning af skolepenge drøftes dec/jan møde. 

7 19.45 Personalesag (D/B) Lukket punkt
8 19.55 Personalesag (D/B) Lukket punkt
9 20.05 Donation (D/B) Der er modtaget 50.000 kr. i starten af året. Pengene bruges 

til PC og udendørsaktivitet jfr. Elevrådsønsker
10 20.15 Julefest (O) Afholdes fredag 10.dec. Ønske om at bestyrelsen tegner en 

plan om fremtidige julefester. P.t kræves der mange frivillige
til at få alt til at rulle. Festplanlægningen foregår 
planmæssigt. Corona er med i baghovedet, vi vil henstille til 
testning og Corona pas samt kun nærmeste familie. Vi 
afventer situationen og diskutere via mail næste uge. 

11 20.25 Folder (O/D) Næsten færdig, mangler endelig godkendelse. De ligges på 
kontoret, og kan herefter deles ud. Skriv på listen hvor den 
deles ud. 

12 20.35 Hjemmeside/Facebook (O/D) Udsættes
13 20.45 Dato for bestyrelsesmøder forår 2022 (B) 9/12 kl.18,30, 20/1 kl. 18,30, 17/3 kl. 18,30, evt. 5/4 

(Michael BDO)
14 20.50 Evt. Søgt penge til sangbøger,

 Når børn meldes ud og ind bør forældrene få det af vide 
f.eks. i forhold til rengøringsliste 

15 20.55 Oplæsning og underskrivning af referat


