
Ordinært bestyrelsesmøde 
Onsdag d. 27. januar 2010 kl. 19.00

 

 

 

Dagsorden:
 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Nyt fra formanden 

3. Nyt fra ledelsen 

4. Nyt fra lærerrepræsentanten 

5. Økonomi:          Balance pr. 15.1.10 (bilag vedhæftet) 

6. Årsrapporten: Organisationsplan, bilagsbeskrivelse, kontoplan etc. 

7. Sponsormøde, planlægning    

8. Englandstur for kommende 9. klasse 

9. Planlægning af næste skoleår 2010/11 

10.Forvaltningsmål og kriterier (”Julebrevet vedhæftet”) 

11.Diverse mails og breve 

12.Planlægning af forårets møder 

13.Evt. 

 

 

 

Referat:

Referent: Heidi Sofie Hansen

Tilstede: Jesper, Christina, Klaus, Mette, Mikael, Heidi

Afbud: Thierry, Bente

 

Referat:

 

1. Ekstra punkt 13: nyansættelser. 

2.   

a. Svaret til Morten K. Jensen om lån af gymnastiksalen til en gammel elevfest er: alle 
elever skal være velkomne, forsikringsforholdene skal tjekkes (Ulrik). Der skal min. 
2 voksne med. Klaus svarer Morten. 

b. Sneprocedure fra forældreintra printes og lægges i proceduremappen: ”håndtering af 
voldelige elever”, ”mobning” og ”sorgplan”. (TB) 



3. (KN) 

a. Fasterlavnsfest, tøndeslagning og kåringer fredag d. 12.2. 

b. Velkommen til Sine i musik og Tora i fysik. TB opfordre til at, de skriver en 
præsentation, som offentliggøres. 

c. Skak er godt for skolen og eleverne. (TB) 

d. Præsentation af de franske elever til medierne. (TB) 

e. Vi undersøger mulighederne for refusion for erstatningsferie (Jesper) 

f. Årsrapporten: pas på med at gemme versioner, da det kan overskrive tidligere 
indtastninger. Og der kan ikke arbejdes fra 2 pcere samtidig. 

g. SPSU er indsendt.  

4. (KN) Christina som føl. 

a. Bestyrelsen svarer UT ang. forventninger til skoleblad. Et lavere niveau uden et fint 
tryk, evt. med ledelsens klumme, bestyrelsens klumme, praktikerfaringer fra 8. 
klasse, interview med nye lærere, erfaringer fra afgående lærere, debatter fra 
elevrådet mm. 

b. Officepakken licens er ved at udløbe. Pcerne strækker – Vi håber Peter, Ulrik og 
Klaus kan få tid til at se på dem. Evt. kunne forældrekompetencegruppen tjekke og 
opdatere softwarepakken. 

c. Backup af server haster – Klaus, Ulrik og Peter 

d. Vi henstiller til forældrekompetencegruppen igen indsamler de gode historier til 
medierne. 

5. Vi har brugt 1000 m³ vand i år, hvilket er mere end sidste år: tal med Kaj om at tjekke 
forbruget. I vinter har vi grundet den lange frostperiode brugt mere varme end sidste år. 
Lønstigningen pr. 1.4.10 koster ca. 10.000kr. mere om måneden. altså reguleringsprocenten 
stiger med 2,4. Jesper og Ulrik udarbejder endnu nyt budget til årsrapporten. Budgettet 
holder. 

6. Det henstilles til bestyrelsen at, de tager på skolen og ser indholdsfortegnelsen igennem for 
opgaver. Kopieres og samles under faneblad i mappen. Skriv jer på med blyant, og rødt når 
jobbet er færdigt. 

7. Sponsormøde. Jesper spørger Preben. 

8. Klaus har fået grønt lys til at starte organisering af englandsturen. Vi opfordrer eleverne til at 
samle penge sammen til musical. 

9. Klaus sender excel og klasseopgørelse til resten af bestyrelsen. Kom med idéer. Vi ser på det 
til næste møde. 

10.Idéer til målbare kriterier til revisorens julebrev indsamles ved næste møde. Christina kigger 
på idéer på Skole og Samfund og evaluering.dk 

11.Ingen. 

12.Næste møde torsdag d. 25. februar 2010 kl. 19:00: svar på timeantal, torsdag d. 11. marts 
2010 kl. 19:00 gennemgang af foreløbigt skema. 

13.TB skriver stillingsopslag. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra 8. februar 2010

 

Bente Brunke

_____________________________________

 

Peter Sejersen

_____________________________________

 

Jesper Marker

_____________________________________

 

Klaus Nielsen

_____________________________________

 

Mette Lund

_____________________________________

 

Karl Halbe



_____________________________________

 

Mikael Hesthaven

_____________________________________ 

 

Ulrik Rosendal-Jensen

_____________________________________

 

Heidi Sofie Hansen

_____________________________________

 

Jeppe Pedersen

_____________________________________ 


