
 

Referat af Bestyrelsesmøde 
21.6.2012  
Kl. 18.30- 20.30 på lærerværelset  

Tilstede: Ole (OH), Klaus (KN), Karin (KTL), Peter (PS), Karl (KH), Vibe (VP), Bente (BB), Lotte (LR), Mie (AMH), 

Birthe (BMG), Heidi (HSH), Mikael (MH) 

Afbud: Ulrik (syg) og Mette. 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsorden godkendt.  

2. Nyt fra formanden (BB) 

Ulrik er sygemeldt. Mette Lund er hans suppleant som repræsentant for skolekredsen og 

træder ind i bestyrelsen under Ulriks sygdom. 

Skolens sekretær, Lone Merio, har opsagt sin stilling pr. 31.7. grundet ønske om anden 

beskæftigelse. Stillingen er opslået og ansættelsesudvalg er udpeget (OH, BG, AMH). Den nye 

sekretær starter 8.8..  Beskrivelse af sekretærens arbejdsprocedurer udarbejdes. 

3. Nyt fra ledelsen (OH) 

Skolen har afholdt positivt møde med Bællacentret om udvidet samarbejde. Årshjul 

udarbejdet mellem 0. klasse og Bællacentret og Lillemyr, der indeholder cirkus, sproglege, 

idrætslege etc.. Ønsket er at knytte børnene fra børnehaverne tættere til skolen. Ordningen 

evalueres i juni 2013.  

Det vurderes at der i det kommende skoleår vil være ca. 86 elever, og skolen arbejder på at 

tiltrække flere elever. 

Orientering om aktiviteter på skolen i den sidste uge før sommerferien. 

Som med andre mindre privatskoler, følger skolen ikke fuldt ud niveauet i Fælles Mål – 

slutmål i fagene håndarbejde, sløjd og hjemkundskab. Til gengæld udbyder skolen faget 

KREA, og en læseplan for faget er under udarbejdelse, med det formål at sikre at skolen 

følger Fælles Mål - slutmål.  



 

4. Nyt fra TR (KN) 

Intet nyt 

5. Nyt fra lærerrepræsentanten (AMH) 

Intet nyt, der er travlhed med afslutning på skoleåret. 

6. Økonomi (PS) 

Der er intet nyt vedr. økonomi  

7. Forretningsorden (Bilag 1: Forretningsorden 2011)  

Forretningsorden for den nye bestyrelse skal godkendes. Forretningsorden gennemgået, 

rettelser indsættes til næste bestyrelsesmøde og punkt II undersøges nærmere, hvorefter 

den nye forretningsorden kan godkendes.  

8. Fagfordeling (OH) 

Bilag uddelt. Fagfordelingsplan 2012-2013 gennemgået. Klasselærerne og klassedannelsen er 

meldt ud i OHs sommerbrev. Klassernes skemaer lægges ud på intra inden sommerferien. 

Fagfordelingsplan blev drøftet og der blev efterlyst principper for fagfordeling. Skolens faglige 

ledelse udarbejder forslag hertil. Fagfordeling godkendt. 

9. Puljetid skoleår 2012/13 

Bilag udleveret. Fordeling af i alt 822 timer fremlagt. Brug af puljetiden for 2012-13 godkendt. 

10. Lokalaftale 2012/13 (OH, BB) 

Der arbejdes på forslag til lokalaftale. Oplæg fremlægges forretningsudvalg i løbet af 

sommerferien og forretningsudvalget har bemyndigelse til godkendelse. 

11. Normering 2012 /13 for sfo'en (BB, OH, URJ, PS)   

Bilag udleveret. Oplæg fra SFO gennemgås med henblik på afklaring af timebehovet. BG 

forestår arbejdet og kontakter forretningsudvalget efterfølgende. 

12. Nyt fra Forældrearbejdsgrupperne 

Der er afholdt møde vedr. sponsorcykelløbet. Spørgsmål er opstået vedr. gennemførelse i 

tilfælde af dårligt vejr. Torsdag før løbet tager OH og VP stilling vedr. gennemførelse på basis 

af vejrmelding.  

13. Kontaktperson fra bestyrelsen til klasserne skoleår 2012/13 

Følgende medlemmer af bestyrelsen er kontaktpersoner til klasserne: 

Vibe: 0.-1. klasse 
Birthe: 2.-3. klasse 



 

Heidi Sofie: 4. – 5. klasse 
Karl: 6. – 7. klasse 
Karin: 8. - 9. Klasse 
 

14. Nyhedsbrev (HH, KL) 

Arbejdsgange aftales. 

15. Evt. 

Tilbagemelding vedr. nye regler for sygdom under ferie. Reglerne blev præciseret.  

 

Næste møde: 22. august kl. 18.30 

   

   

Bente Brunke Peter Seide 

   

Birthe Gregersen Heidi Sofie Hansen 

   

Ulrik Rosendal-Jensen Mikael Hesthaven 

   

Mette Lund Lotte Roch 

   

Klaus Nielsen Anne Marie Hinge 

   

Ole Hald Karl Halbe 

   

Karin Topsø Larsen  Vibe Petersen 

 


