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Referat til bestyrelsesmøde  
d. 26. 03. 2015 
kl. 18:30 pa  lærerværelset. 

 

Tilstede: Bente, Ulrik, Mikael, Jesper, Mette, Vibe, Kaj og 

Matilde 

Afbud: Salina, Klaus, Christina og Morten 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsordenen  

a. Godkendt  

2. Underskifter på sidste mødereferat  

a. Der er ændring til sidste referat punkt 7. Tekst:” Marianne indberetter, bestyrelsen 

godkender” ændres til ”Marianne indberetter, Matilde godkender” 

3. Nyt fra formand (BB) 

a. Gennemgået den nye Overenskomst 2015 for lærer og børnehaveklasseledere. 

b. Pr 1/4 vil friskolen ligge under Styrelsen for undervisning og kvaliltet. 

c. Vi fortsætter med momskompensation primært for at sikre gavegivere 

skattefradrag. 

4. Nyt fra ledelsen (ML)  

a. Det går godt med praktikanterne, de har arbejdet godt og vi glæder os til festen 

fredag. 

b. Der har været møde med Pif her blev der snakket om åbning af den nye fodbold 

bane, der er indvielse den 16. maj kl 10 med mange aktiviteter og skolens forældre 

og elever bliver selvfølgelig inviteret. 
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Der laves et samarbejdsudvalg mellem pif og skolen, hvor der bliver udvalgt to fra 

Pif og to fra skolen, hvor den ene er Mette lund fra bestyrelsen og den anden findes 

blandt skolens ansatte.  

Der er lagt op til et dialogmøde for forældrene og andre med interesse for 

fritidsaktiviteter, den 17. april kl 16-18 på loftet på Sydbornholms Privatskole.  

Om 4 uger kommer der hegn ud mod vejen ved fodboldbanen. 

c. Da Matilde skal afslutte sin lederuddannelse i de kommende uger, vil hun ikke være 

til stede på skolen men Lisbeth vil være standin. 

d. Orientering om den nye taksameterordning for tilskud for særlige behov. 

5. Nyt fra TR (KN) 

a. Orientering om OK møde af ML på vegne af KN 

6. Nyt fra medarbejderrepræsentanten (CH) 

a. Intet at bemærke 

7. Økonomi (JM/ URJ)  

a. Det ser meget fornuftigt ud 

8. Nyt fra Forældregrupperne (VP)  

a. Vi har haft banko i Pedersker Samlingshus den 25. marts, der var fuldt hus og rigtig 

mange gode gaver. Vi fik et flot overskud, tusind tak til alle der har været med til at 

gøre dette arrangement til en stor succes og en særlig tak til Ea for det store 

arbejde med at skaffe gaver. 

b. Da der er 11 der på nuværende tidspunkt har meldt sig til at være flyttemænd og 

Kaj Jørgensen gerne vil være kontaktperson for indsamling af loppeeffekter, har vi 

mod på at fortsætte med planlægningen af loppemarked, der bliver den 6. juni. 

Vi vil gerne takke dem der har meldt sig til at være flyttemænd og vi vil gerne have 

nogle flere med, så har man mod på det, så kan Kaj kontaktes på 30302717 eller 

Vibe på 61703936. 
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9. Årsrapport: skal underskrives senest 10. april. 

a. Der er kommet udkast på årsrapporten tilbage fra revisor, denne er gennemgået. 

10. Generalforsamling: Planlægge den sidste del, herunder hvem er på valg og hvem ønsker 

genvalg. 

a. Bente Brunke skoleskreds og Salina Høegh Hansen forældrekreds og Mikael 

forældrekreds er på valg, BB modtager genvalg, SHH modtager ikke genvalg, Mikael 

modtager genvalg. 

b. Suppleanterne Kaj Jørgensen skolekreds og Morten Edlers forældrekreds er på valg. 

Kaj modtager genvalg og Morten ventes der svar fra. 

c. Jesper og Vibe forældrekreds fortsætter et år endnu. 

d. Ulrik og Mette skolekreds fortsætter et år endnu. 

e. Vibe kontakter tovholder for de praktiske grise for de praktiske opgaver på dagen. 

11. Skolens visioner  / værdier, herunder dato for besøg af Peter Mondrup i forbindelse med 

dette. (ML) 

a. ML kontakter Peter for at finde dato, hvor vi kan snakke visioner / værdier. 

12. Evt. 

a. Overbygningen tager til folkemødet. 

Kaffe / te: Mette Lund 

 

   

   

Bente Brunke Matilde Lissau 

   

Vibe Petersen Salina Høegh Hansen 
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Ulrik Rosendal-Jensen Mikael Hesthaven 

   

Mette Lund Jesper Marker 

   

Kaj Jørgensen Christina Halberg 

   

Klaus Nielsen Morten Edlers 

   

   

 


