
Dagsorden til 
bestyrelsesmøde  
d. 29. september 2011 
kl. 18:30 på lærerværelset. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen 

2. Nyt fra formanden (BB) 

3. Nyt fra ledelsen (OH) 

4. Nyt fra TR (KN) 

5. Nyt fra lærerrepræsentanten (CH) 

6. Økonomi (JM) 

7. Deltagere til bestyrelsesmøder (VP) ( Bilag.29.9.11.doc) 

8. Fælles aktivitetskalender 

9. Arrangementer:  

a. Julefest, beslutning herom (bilag 1). 

b. Discoaften (jf. referat d. 18.5.11), drøftelse 

c. Sponsorinvitationer ved arrangementer - procedure herfor 

10. Økonomi:  

a. Skolepenge 

b. Sfo'en og vippen i sommerferien 2012 

c. Regnskab fra Englandstur 2011, og beslutning om pris for næste tur 

d. T-shirts, DVD'er m.v. (bilag 2)  

e. Lokaleleje til musikundervisning 

11. Tilsynsførende (bilag 3) 

12. Udlejningsteam (KTL, KH) 

13. Nyhedsbrev og referat (alle) 

 

Kaffeansvarlig:   Karl Næste bestyrelsesmøde 27. oktober 2011 

 



Referat 

Referant: Heidi Sofie Hansen 

Tilstede: Lotte, Peter, Vibe, Christina, Klaus, Mikael, Karl, Bente, Karin, Heidi, Ulrik kl. 19:00 

Afbud: 

1)  Evt. er pkt. 14,Pkt 10 under pkt. 6 

2)  

a) Oles operation er gået fint, han er snart klar, tilbage mandag d.3. 10. 2011.  

b) En tilmelding til sponsoraften, så mødet blev aflyst. Mødet flyttes til næste år til torsdag i 

uge 44 (2012) 

c) Der lægges link til UVM Trinmål på skoleporten. 

3)  

a) Der kommer praktikanter fra seminariet.  

b) Der har været rundvisninger i denne uge og i næste for nye forældre og elever. Der er 

startet en ny elev i 8. kl. 

c) Nationale tests i dansk bruges i stedet for læseprøverne til evaluering ved 

læsekonsulenten.  

d) Brandøvelsen gik perfekt.  

e) Arbejdsmiljødrøftelse i personalet – en arbejdsgruppe drøfter det psykiske arbejdsmiljø 

som del af den årlige APV. 

f) Den pædagogiske dag med Jens Højmark gav et godt boost til planlægningen af 

undervisningen. Lærerne er positive. 

g) Soldater på skolen – overbygningen bliver inviteret på tur en dag som tak for lån. 

4) Decentral lønforhandling i december mellem TR og OH. 

5)  

a) Der er informeret omkring forældregrupperne. Lærerne synes om idéen.  

b) Årskalenderen på intra vil lærerne gerne bruge. De starter med at bruge den i starten af 

oktober. 



6) Orientering: Status gennemgået, orienterende kvartalsregnskab mm. skal afleveres til UVM i 

december som vanligt. Arbejdet er i gang.  

a) (Pkt. 10) Efter at have fastholdt prisen for skolepengene i 2 år stiger skolepengene 1.1.2012 

100 kr. pr måned pr. barn og der betales i 12 måneder, pga. lønregulering og nedsættelse 

af det statslige tilskud til friskoler 1. barn 1200 kr. pr måned i 12 måneder, 2. barn 650 kr. 

pr. måned i 12 måneder, 3. og efterfølgende børn 100 kr. pr. barn pr. måned i 12 måneder. 

Specielt for afgangselever: Sidste rate betales således ultimo juni i det pågældende skoleår. 

Stigningen varsles nu med effekt pr. 1. januar 2012 dvs. med opkrævningen sidste bankdag 

i december – 30. december 2011. Pris for vippebørn er uændret 1625 kr. pr. måned fra 

martsraten til og med juliraten. SFO-taksten er pr. måned uændret, dog betales der i 12 

måneder. SFO 0. – 3. klasse 900 kr. pr. måned i 12 måneder. SFO for 4. klasse 1000 kr. pr. 

måned i 12 måneder. Morgenåbning for 0. – 3. klasse 300 kr. pr. måned i 12 måneder. 

Morgenåbning for 4. kl. 400 kr. pr. måned i 12 måneder.  

b) Det er vedtaget at SFOen holder åben hele sommerferien.  

c) Regnskabet for årets skolerejse er gennemgået, på baggrunden af dette sættes 

Forældrebetalingen op til 3500 kr. pr. elev, som dækker transport, overnatning og kost og 

det skal opkræves i rater længe før. Der skal være mulighed for at indbetale tidligere. Det 

skal sikres, at eleverne indtjener et minimumsbeløb pr. elev, så alle bidrager. Indtægterne 

fra ”Lej en elev” er til aktiviteter for klassen på destinationen 

d) T-Shirts kan bestilles over intra. Derefter sættes beløbet ind på en speciel T-Shirt-konto. 

Kornelija bestiller først T-shirt, når beløbet er indbetalt og der er samlet et passende antal. 

Når T-Shirtene kommer hjem, sørger Kornelija for at aflevere til klasselæreren. Billed-

DVDer vil snarest kunne bestilles og købes via intra. 

e) Bestyrelsen fastholder de gældende regler. Hvis forældre vil leje musiklokalet til 

undervisning, kan Lone kontaktes. 

7) Drøftet. 

8) Godkendt. Yderligere info i nyhedsbrevet. 

9)   

a) Vi har besluttet at Julefest torsdag d. 15. dec bibeholdes som en forældrearrangeret aften. 

Forældregruppen for sociale arrangementer står for julefesten. (Vibe)  

b) Drøftet, forslag er i forbindelse med generalforsamlingen.  

c) Procedure besluttet.  

10) Se punkt 6. 



11)  Frist for forældrene med forslag til tilsynsførende inden efterårsferien. Valget til 

tilsynsførende skal holdes inden efterårsferien. 

12) Reklame og tilbud om udlejning af skolens lokaler til tyske friskoleelever, spejdere mm. Der er 

varmet under udlejningen. 

13)  Kommer i aften 

14) Evt:   

a) forslaget om klub er drøftet og besluttet med mindre, der er forbehold hos UVM og DFSF. 

b) Procedure drøftet.  
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