
           Referat fra bestyrelsesmøde 

           torsdag d. 9. december 2021 

                    kl. 18.30–21.00 

                                       

9. december 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: Bjørgitte, Finni, Heidi, Lene, Mie

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

Formanden orienterede om MobilePay og modtagelse af 
donationer.
Skolelederen orienterede om STUK, elevtal, 
sygefraværsstatistik, arbejdstilsynets kommende besøg, 
coronasituationen, hjemmeundervisning og lærersituationen.

3 Info fra medarbejderrepræsentanten (O) Intet nyt.

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

Økonomi: Orientering om forretningsgangsbeskrivelse, 
forretningsorden og vedtægter.
Bygning/Vedligehold: Orientering om vedligeholdsarbejde.
Fundraising: Orientering om ansøgning til sangbøger.

5 19.25 Budgetopfølgning (D) Vi overholder budgettet.

6 19.35 Værdisætninger (D/B) Vi drøftede og godkendte værdisætningerne.

7 19.45 Anmodning vedr. sti til Rispebjerg (D/B) Vi drøftede og besluttede, at skolen ikke kan nå at give svar 
inden årets udgang, da lærerne sendes hjem pga. 
coronasituationen. Skolelederen retter henvendelse til 



projektleder for at høre, om skolen kan bidrage på anden vis.

8 19.55 Facebook/Hjemmeside (O/D) Orientering om facebook og hjemmeside.
Henvend Jer gerne til Frederik Tolstrup eller Heidi Eisner, 
hvis I har ideer til opslag på Facebook eller hjemmeside.

9 20.05 Skoleintra (intern info/marketing) (O/D) Drøftelse af skoleintraindhold.

10 20.15 Folder – hjælp til omdeling søges (O/D) Omdeling af foldere koordineres.

11 20.20 Familiearrangement (D) Der bliver afholdt et møde i jan/feb 2022, for interesserede 
bestyrelsesmedlemmer. 

12 20.30 Procedure omkring mødereferater (D/B) Vi drøftede punktet og besluttede, at dem der sætter et punkt
på dagsordenen, laver en lille beskrivelse af, hvad der skal 
tales om, og hvor lang tid man gerne vil have, at punktet 
skal have til mødet. Hvert punkt læses op efter endt drøftelse
eller orientering og godkendes. Referatet underskrives inden
mødet forlades.

13 20.40 Evt. Elevrådet vil gerne søge fonde om penge til en legepatrulje.

Idé. At nuværende 0. klasses elever og forældre arrangerer 
en fest for kommende 0. klasse og deres forældre.  

14 20.45 Personalesag (D/B) Lukket punkt.

15 20.55 Underskrivning af referat


