
  
  
Referat fra 
bestyrelsesmøde  
Torsdag d. 20. juni 2019  
KL 18.30 

Afbud:  Bjørgitte, Klaus, Jesper 

20.6.19 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Referat underskrives 

3. Info fra forretningsudvalget (MA) 

Lov omkring fravær træder i kraft fra den 1. juli. Der skal ses nærmere på de konsekvenser 

den kan få. 

4. Info fra ledelsen (JT) 

BDO har tilbudt at lave en budgetopfølgning. JT og JM laver det indtil videre. 

Der er fortsat fejl i lønnen. Det skal strammes op fra BDO´s side. 

Kan skolen sige nej til, at elever ikke skal med til London.  

Skolehåndbog skal laves og rettes til, så den er klar til næste skoleår. 

Der er flere elever fra andre skoler, der ønsker optagelse på skolen. Det forventes pt. at 

elevtallet for næste år er 101 elever. 

Sidste skoledag for 9. klasses elever. Eleverne tager til Rønne og er sammen med elever fra 

de andre skoler. Der besluttes at sende en lærere med næste år. Dette er et ønske fra PPR 

og politiet efter en uheldig episode. 

Ny AMR er Christine Munck Birk. 

Der besluttes at afsætte 5000 kr. om året til at eleverne kan gøre en forskel for andre. 

Pengene er øremærket til velgørenhed. 

5. Info fra TR (KN) 

Udgår – KN ej tilstede.  



6. Info fra medarbejderrepræsentanten (CH) 

Intet nyt. 

7. Reklamefilm om skolen (Se bilag) 

Der er nogle uafklarede spørgsmål. Punktet tages op igen på næste møde. 

8. Gøre lokaler klar til start igen i august (MA) 

Musiklokalet skal tømmes, og der er flere ting der skal flyttes rundt på skolen pga. 

lokaleændringer. Der søges forældre til at hjælpe. Det skal være i uge 32. 

9. Evt. 

Elever i 6.-7.-8. klasse giver udtryk for at de er træt af morgensang. Det handler om 

toneleje og sangvalg. Dette tages til efterretning. 

 

 

 

Kaffe/the – Laura 

 

----------------------------------------------  -----------------------------------------------  

       Maria Arvidsson   Laura Borne 

 

 

----------------------------------------------  -------------------------------------------------- 

 Jesper Marker   Birthe Kristoffersen 

 

 

---------------------------------------------  ------------------------------------------------------- 

Mette Lund    Bjørgitte Vivelund Kofoed 

 

 

---------------------------------------------  -----------------------------------------------------

 Kathtrin Martiny   Mikael Hestehave 

 

 

---------------------------------------------  ----------------------------------------------------- 



Lea Munch Marcher   Lene Thorsen 

 

 

--------------------------------------------  ------------------------------------------------------ 

             Jeannett Tankred    Klaus Nielsen  

 

 

---------------------------------------------   

Christina Hallberg 


