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Nexø, 14.05.15 

REFERAT fra konstituerende bestyrelsesmøde 19.05.15 

Tilstede: Vibe, Christina, Jesper, Michael, Mette, Laura, Gitte, Klaus, Matilde. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen blev godkendt, der var dog 3 punkter til behandling under eventuelt: 

Elevråd 

Lejrskoler 

4. klasse SFO 

2. Konstituering: 

a) Valg af formand Bente Brunke blev genvalgt 

b) Valg af næstformand Vibe  Petersen blev genvalgt 

c) Valg af kasserer  Jesper Marker blev genvalgt 

d) Valg af sekretær Laura Borne blev nyvalgt 

 

3. Information om tavshedspligt, Friskoleloven mv. (BB) 

Underskrivelse af tavshedserklæring. 

Informationspunkt – de nyvalgte underskrev tavshedserklæringen 

4. Gennemgang af forretningsorden, og godkendelse af denne. 

Forretningsordenen blev gennemgået og revideret. Se bilag. 

5. Valg til udvalg:  



a) Økonomiudvalg 

Jesper – Ulrik - Bente 

b) IT-udvalg 

Udgår 

c) Håndværks-indkøbsudvalg 

Michael  og afventer kandidat 

d) Lønkørsel 

Afventer kandidat 

e) Hjemmeside: Opdatering mv. 

Bente – Laura - Mette 

6. Information ved BB 

Ved generalforsamlingen var der snak om at det er vigtigt at vi har øje for ligestilling, når vi 

har valg til bestyrelsen – da der pt. er valgt 4 kvinder og 3 mænd ind, er der ikke noget at 

bekymre sig om. 

BUPL forhandler overenskomst vedr. lønstigning til pædagoger, dette afventes stadig. 

7. Nyt fra ledelsen (ML) 

Matilde er færdig med lederuddannelsen og der hersker fortsat travlhed på kontoret. 

 

Åbybro Friskole er på besøg i denne uge, det giver selvfølgelig nogle udfordringer, men 

giver samtidig en god indtjening til skolen. 

 

Der er kommet ny overenskomst for lærerne, der betyder at de selv må råde over deres 

feriefridage. Dette er blevet indføjet i fleksibilitetsaftalen til tilfredshed for alle. 

 

Elevrådet er blevet aktivt igen og har haft følgende på pædagogisk råd: 

Der er lavet et uderum til eleverne i overbygningen, med bænke og plantekasser. Det er 

næsten færdigt og klar til at blive taget i brug. 



 

Eleverne ønsker sig nye bolde og der er bevilget en boldkasse til hver klasse, som 

finansieres af klassekassen. Der er ligeledes et ønske fra elevernes side om en svævebane 

på legepladsen. 

Dette har affødt et ønske på Pædagogisk rådsmøde om at man etabler et legepladsudvalg. 

Matilde og Laura er i udvalget og der afventes svar fra endnu en mulig kandidat. 

 

Der mangler mørklægningsgardiner generelt på skolen. Der blev foreslået at der kunne 

syes gardiner på arbejdsdagen, ligesom der afsættes 7000 kr. til at indkøbe gardiner til 

Veluxvinduerne. Vibe undersøger sammen med Matilde hvor disse kan skaffes. 

 

I forbindelse med at der skal byttes klasselokaler er der brug for et nyt smartboard samt et 

ønske om at få en permanent projektor og lærred til gymnastiksalen, således at man kan 

afholde samlinger, teaterstykker etc. I gymnastiksalen hvor der er bedre plads.  

Økonomiudvalget arbejder videre med dette og tager den endelige beslutning om hvilken 

løsning der kan vælges. 

 

Sidste skoledag for 9. klasse nærmer sig og i år har klassen haft hele 7 forskellige lærere, 

som de gerne vil have med til morgenmad.  For at imødekomme dette fremadrettet, er det 

besluttet at sidste skoledag i næste skoleår bliver en speciel dag, hvor man først møder ind 

kl. 9:00, således at 9. klasserne kan spise morgenmad med alle de lærere de har haft.  De 

elever der ikke har mulighed for at møde ind senere bliver passet i SFO’en indtil skoledagen 

begynder. 

 

Torben er valgt til medarbejderrepræsentant i PIF. Han har fremlagt planer for den nye 

atletikbane, som bliver noget af det første som det nye samarbejdsudvalg skal kigge 

nærmere på. 

 

Første skoledag efter sommerferien er mandag d. 10. august. 

 

8. Nyt fra TR (KN) 

Intet nyt. 

9. Nyt fra medarbejderrepræsentanten (CH) 



Intet nyt 

10. Økonomi (JM/ URJ) 

Det går som forventet – sidste balance viste et overskud på ca. 150.000 kr. 

11. Nyt fra Forældregrupperne (VP) 

Der mangler fortsat tilmeldinger til loppemarkedet.  

Gå ind på forældreintra   og se under ”Arrangementer” – vi har brug for flere hænder til at 

hjælpe med både det ene og det andet. 

12. Fototavle med de ansatte (BB) 

På generalforsamlingen var der et ønske om at der kunne blive sat en fototavle op af 

samtlige ansatte, så man som ny forældre bedre kunne orientere sig om, hvem der er 

hvem.  

Der vil blive sat en tavle op i Aulaen med billeder af alle ansatte  - den vil samtidig fungere 

som en tavle der viser hvem der har gårdvagten den pågældende dag, som en ekstra hjælp 

til de elever der har brug for det. 

13. Vinterferie (bilag 1) (BB) 

Vi beslutter at følge den politiske beslutning om at hele Bornholm holder vinterferie i uge 

7, men lærerne holder et vågent øje med, hvor mange elever der holder ferie i ugerne før 

og efter uge 7, for at se om det vil give mening at flytte ferien til næste år. 

14. SP-telegram til brug ved konfirmationer mv. (ML) 

Der er et ønske om at få lavet et lækkert ”Sydbornholms Privatskolekort” man kan bruge 

både til telegrammer, men også til officielle begivenheder receptioner etc. Dette bakker 

bestyrelsen op om.  

Vi havde desuden en snak om hvorvidt skolen også skulle give en gave til eleverne i 7. 

klasse i forbindelse med konfirmationen. 

15. Rengøring på skole og i sfo (BB/ML) 

På generalforsamlingen kom der et spørgsmål om hvorvidt man kunne afsætte penge til at 

få rengjort SFO’en fra skolens side, i stedet for at det fortsat er en forældreopgave.  

Matilde redegjorde for at vi pt. har været ramt af mangel på rengøring, pga. en 

langtidssygemelding. 



Der var bred enighed om at der selvfølgelig skal gøres rent  og at Matilde i perioden frem til 

sommerferien kan bruge de timer det kræver at få skolen hovedrengjort og holde 

faglokalerne i orden.  

Samtidig kigger økonomiudvalget på om det er muligt fast at øge timeantallet til SFO-

rengøring. 

16. Nedsættelse af skolehåndbogsarbejdsgruppe 

Vibe og vi afventer en tilbagemelding 

17. Evt. 

Elevråd: 

Der blev spurgt ind til aktivitetsniveauet hos elevrådet. 

Matilde fortæller at status er at det er blevet meget bedre med mødefrekvensen, samt et 

relevant indhold på møderne. De er ved at blive løbet i gang igen. Matilde har et stort 

ønske om fokus på elevdemokrati. 

 

Lejrskoler 

Der var et ønske om mulighed for flere lejrskoler for andre en overbygningselever. 

Vi drøftede muligheden for at 6-7. klasse kunne komme på tur til Christiansø med 

overnatning det ene år, og så på en Københavnertur det andet år. Det ville give mening at 

placere denne tur i starten af skoleåret, som en introtur, for at få rystet klassen bedre 

sammen.  Der arbejdes videre med dette. 

 

4. Klasse SFO 

Der er kun kommet en enkelt ansøgning om en  4. klasse SFOplads. Dette blev godkendt. 

 

4. Klasse SFO 

 

Kommende møder: 

 

Torsdag d. 18. juni kl. 18:30 

Torsdag d. 13. august 18:30 

 


