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Referat fra bestyrelsesmøde

Tid: Torsdag den 3. juni 2010 kl. 19.00 - 22.00

Sted: lærerværelset

Tilstede: Bente, Jesper, Peter, Mette, Lotte, Karl, Klaus, 

Christina

Fraværende: Heidi, Ulrik, Jeppe

Dagsorden:

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Nyt fra formanden 

3. Nyt fra ledelsen 

4. Nyt fra lærerrepræsentanten 

5. Økonomi 

6. Ansøgning om medlemskab af skolekredsen + orlov 

7. Info-brochure + folder 

8. Træpiller (BAF), se bilag 1 

9. Skolebuskørsel 

10. Forvaltningsmål – fortsat (bilag 2) 

11. Fagfordeling og kontrakter 

12. Evt. 

13. Datoer for de næste møder 
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AD1) Godkendt med tilføjelser 

AD2) Vedtægter godkendt i UVM pr. 26. maj 2010. 

Indskrivningslisten skal revideres. Der er skrevet til de forældre, der p.t. ikke har 

betalt opskrivningsgebyr. 

Birgit er i gang med at sende ud vedr. tilskud/friplads. 

Opdatering af elev- og forældreoplysninger sendes ud 

AD3) Vikarer ansat i tidsbegrænsede stillinger. 

Der er p.t. 3 lærervikarer og én i SFO’en. 

Fagfordeling drøftet. 

AD4) BAT er ved at ændre ruter; men intet endeligt er meldt ud. 

Skema prøves lagt efter BAT-tider, og BAT’s hjemmeside checkes dagligt. 

Skolebod efterlyses af elever. Østerlars Friskole har en ordning. Lovgrundlaget 

undersøges før vi beslutter noget (PS). 

Undervisningsmiljøplan er lavet og skal nu renskrives. Skema forventes udsendt i 

løbet af næste uge. 

AD5) To læs skrot er afhentet, kr. 2865,- er modtaget. JM undersøger mht. moms. 

AD6) Ansøgning om medlemskab af skolekredsen godkendt. 

Heidis ansøgning om orlov frem til sommerferien godkendt. 

AD7) Prisoplysninger opdateres. Moderation gives til børn i samme husstand. Ikke til 

søskende, der bor adskilt. Moderation fremhæves. (KH) 

Annoncering på web undersøges (KH) 

Foldere husstandsomdeles i Østermarie og Aakirkeby (Ann og Lisbet) 

AD8) Bestilt 

AD9) Pendler-/Ø-kort gives kun til voksne (16 år +). Er interessant for de store elever, der 

har 3 zoner eller derover til skolen. 

Egen bus: 

Leasing af bus er meget dyrt 

 kr. 11.000 pr. md. til 15 personer 

 kr.  9.700,- pr. md. Til 12 personer 

Køb af bus koster ca. 

 kr. 180.000 til 15 personer, har kørt ca. 360.000 km 
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Krav til godkendelse af udlejer af bus undersøges. (MH) 

AD10)BB gennemgik vedlagte skema. Der arbejdes videre med at få et anvendeligt 

skema. PS har en skabelon, som skolen kan gennemse og tilrette. 

Effektivitetsskema får tilføjet rubrikker med eksamenskarakterer og sygefravær, 

samt tilføjelse af rubrik for forældreengagement 

AD11)Christina deltog ikke i den sidste del af mødet, da hun havde været med til 

drøftelsen af fagfordelingen sammen med lærerkollegiet. 

Fagfordeling og kontrakter blev drøftet, herunder lærergruppens oplæg. 

Lærerkollegiet har lavet et flot stykke arbejde, der synes at kunne få det hele til at 

gå op i en højere enhed. 

AD12) Intet 

AD13)22. juni 2010 og 19. august 2010. 

Referent 

Karl Halbe 

   

   

Bente Brunke  Jesper Marker 

   

Peter Sejersen  Heidi Hansen 

   

Ulrik Rosendal-Jensen  Mikael Hesthaven 

   

Mette Lund  Lotte Roch 

   

Klaus Nielsen  Christina Hallberg 

   

Jeppe Pedersen  Karl Halbe 
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