
  
  
Referat fra 
bestyrelsesmøde  
onsdag d. 21. august 2019  
kl. 18.30 

Afbud:  JM 

 

22.8.19 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Referat underskrives 

3. Info fra forretningsudvalget (MA) 

– Laura Borne træder ud af bestyrelsen, og Mikael Hesthaven overtager hendes 

plads. Ny næstformand er Bjørgitte Vivelund Kofoed. 

– KAPE-proces er den 5.-6. oktober for bestyrelse og medarbejdere. 

 

4. Info fra ledelsen (JT) 

– Antallet af elever på skolen er d.d. 102 stk. 

– Lærerne begyndte skoleåret med en teambuilding-dag hvor man arbejdede dels med 

hvordan friluftsliv bedre bliver integreret i alle fag og dels med forslag til de obligatoriske 

valgfag. Efter statens regler skal der afholdes en obligatorisk prøve i et obligatorisk valgfag 

fra skoleåret 21/22.  Prøven er afgørende for at kunne få lov til at gå til eksamen i 9. klasse. 

Lærernes forslag til de obligatoriske valgfag var billedkunst og madkundskab. 

– Der ønskes en afklaring på hvad kommunen har for planer med den fhv. børnehave i 

skolegården. 

– En stor tak til de forældre der kom og hjalp med at flytte rundt på skolen møblement. 



– Der ønskes en løsning på hvem der skal stå for græsslåning og rengøring på skolen i 

sommerferien, når personalet holder fri. 

– Skolefotografen kommer d. 1.-2. oktober. Der vil blive mulighed for at både 

enkeltbilleder og søskendebilleder. 

– Forældremøderne er i år placerede før kl. 17, da lærerne ellers efter denne tidspunkt skal 

have ulempegodtgørelse. 

– DR-nyhederne ønsker at lave et indslag om mobilpolitikken her på skolen fredag 23. 

august. 

5. Info fra TR (KN) 

– Der laves opgaveoversigt og ændres lidt på arbejdstider. Der er kommet mere 

overskuelighed og gennemsigtighed.  

6. Info fra medarbejderrepræsentanten (CH) 

Intet nyt. 

7. Info fra forældrearbejdsgrupperne (VP) 

– Der holdes følgende arrangementer på skolen: cykelløb, skrabekalendere, julefest, banko 

og loppemarked. Der er lavet drejebøger på arrangementerne. 

– I år finder cykelløbet sted d. 7. september og julefesten d. 13. december. 

– Arbejdsweekend: Der er et godt samarbejde med skolens pedel. 

– Hvem overtager efter VP? Forslag om små grupper. 

8. Reklamefilm om skolen (JT) 

– På nuværende tidspunkt ønskes der ikke nogen reklamefilm om skolen, men vi 

vender måske tilbage til det på et senere tidspunkt. 

9. Arrangementer (LMM) 

– Der stilles spørgsmålstegn til om antallet af arrangementer er for stort. 

Bestyrelsen skal tage stilling til, hvad der skal vægtes fremadrettet. 

10. Sygepolitik (JT) 

– KN, JT og MA laver et udkast til skolens sygepolitik for medarbejdere. 

11. Mediepolitik (JT) 

– Punktet udsættes. 

12. Forårsfest og generalforsamling 

– Punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde. 

 

 



13. Fastlæggelse af arbejdsweekend efterår og forår 

– Bestyrelsen beslutter at arbejdsweekenderne fremadrettet vil ligge en fast weekend i 

hhv. efteråret og foråret. I efteråret 2019  bliver arbejdsweekenden d. 28.-29. september, 

men vil fremover altid ligge den første weekend i oktober.  Fastlæggelse af 

arbejdsweekenden foråret 2020 bliver udsat til næste bestyrelsesmøde, da bestyrelsen 

først vil orientere sig om hvornår der afholdes konfirmation i sognet. JT tager kontakt med 

præsten. 

14. Praktik med mening 

– UU (Ungdoms Uddannelsesvejledning) står for introduktion planlægning, besøg og 

koordinering omkring elevernes praktik. Skolen fortsætter med den aftaler der foreligger i 

forvejen. 

15. Evt. 

– Der ønskes en fodgængerovergang for de elever der kommer med bus og måske et bump 

for at nedsætte bilernes fart yderligere. 

 

 

Kaffe/the – Bjørgitte 

 

 

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

       Maria Arvidsson                                   Bjørgitte Vivelund Kofoed 

 

 

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

 Jesper Marker   Birthe Kristoffersen 

 

 

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

Mette Lund    Mikael Hestehaven 

 

 

 



 

 

 

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

 Kathtrin Martiny    Jeannett Tankred 

 

 

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

Lea Munch Marcher   Lene Thorsen 

 

 

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

            Klaus Nielsen    Christina Hallberg  

 

 


