
Bestyrelsesmøde torsdag d. 11. 
november 2010 kl. 19.00 – 
22.00

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Nyt fra formanden 
3. Nyt fra ledelsen 
4. Nyt fra TR
5. Nyt fra lærerrepræsentanten
6. Økonomi 
7. PC’er (OH, KN)
8. Ansøgning om medlem af skolekreds
9. Status for kommunikationspolitikgruppen (OH, LR, KN)
10. Udenlandsrejse næste skoleår (KN)
11. 10. klasse? (KN, OH) 
12. Ansattes profilbeskrivelse på hjemmesiden – hvad er der konsensus om? (spørgsmål fra Ann 

Due – hjemmesideansvarlig)
13. Gaveregulativ (OH)
14. Leje af skolen i sommerferien (Bilag 1, A)
15. Naturfagslokale  (Bilag 1, B)
16. Lektiecafé (Bilag 1, C) (BB)
17. Nyhedsbrev
18. Evt.

Tilstede: Bente, Jesper, Ole, Christina, Mikael, Peter, Ulrik
Afbud: Karl, Heidi, Lotte, Mette, Klaus
Referent: Ulrik Rosendal-Jensen
Referat:

1. Godkendt
2. Efter feedback fra de eksisterende sponsorer er sponsor ordningen ændret. Ifølge aftale med 

de eksisterende sponsorer findes der således nu sponsor niveau 1 og 2, hvor sponsor niveau 
1 svarer til de eksisterende sponsorer. Forskellen på sponsor niveau 1 og 2 består i, at 
sponsor niveau 1 giver adgang til placering af reklame på parkeringspladsen samt link på 
hjemmesiden. Sponsor niveau 1 koster 2500 kr. og sponsor niveau 2 koster 1250 kr. 
Spørgsmål vedrørende sponsor ordningen kan rettes til Mikael Hesthaven. Med den ændrede 
sponsor ordning håber skolen, at der kan tilkomme yderligere sponsorer.

3. Julen står for døren og skolen afholder traditionen tro julegudstjeneste den 22 december med 
krybbespil. Vippen starter 1. marts. Alt pædagogisk personale (14 personer) har været på 
kursus i cooperative learning.

4. Intet nyt, Klaus har derudover meldt afbud.
5. Frugtordningen er afskaffet for indskolingen (0. til 4. klasse) forstået på den måde at 

udskæring af frugt er afskaffet indtil jul, idet det har vist sig at tage en urimelig stor del af 
undervisningstiden (piger og drenge fra de store klasser foretog på skift udskæringen). Ole 
Hald kigger på om frugtordningen kan arrangeres på anden vis.



6. Der skal, som for alle andre privatskoler, dannes årsrapport, det vil sige en detaljeret 
redegørelse for skolens aktiviteter herunder ligeledes detaljeret om skolens kvartalsvise 
forbrug af telefoni, forsikringer, med videre. 

7. Klaus Nielsen nedsætter et udvalg med deltagelse af Peter og Ulrik fra bestyrelsen med 
henblik på at få gjort de nuværende PC'er brugbare igen, samt lægge en plan for at bibeholde 
performance på disse, samt se på om der er et tilstrækkeligt antal PC'er.

8. Et nyt medlem til skolekredsen er godkendt (medlemskab af skolekredsen skal ifølge 
vedtægterne godkendes af bestyrelsen).

9. Der er ved Ole Hald udarbejdet et forslag til en kommunikationspolitik, som vi blive 
diskuteret med lærergruppen til endelig vedtagelse i december.

10. Intet nyt. Udskudt til næste møde med deltagelse af Klaus.
11. Ole Hald vil snarest sammen med Klaus og lærergruppen tage stilling til en eventuel 10. 

klasse.
12. Det vedtages, at alle ansatte fremgår med billede, samt hvilke fag og klasser der undervises 

i. Hver lærer godkender deres billede.
13. Ole Hald og Bente danner snarest et gaveregulativ (vedrørende ansatte).
14. Der er nedsat et udvalg der kigger på mulighederne for udlejning af skolen i juli måned til 

eksempelvis skoler (Tyskland) og sportsklubber.
15. Ole Hald har vendt dette med LAG og bestyrelsen har derpå drøftet dette. Det er besluttet, at 

der ikke skal søges et etableret et naturfagslokale ud fra økonomiske (meget dyrt) og 
lokalemæssige begrundelser samt ikke mindst de fantastiske faciliteter skolen låner på 
NaturBornholm.

16. Lektiecafe er drøftet og taget til overvejelse.
17.
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