
Referat af bestyrelsesmøde  
d. 08. 02. 2016 
kl. 18:30 pa  lærerværelset. 
 

Tilstede: Ulrik, Gitte, Matilde, Vibe, Jesper, Mette, Christina 

Afbud: KN, Michael, Bente, Selina, Laura 

 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsordenen 

a. Godkendelsen  

2. Nyt fra formand (BB) 

a. Intet nyt 

3. Nyt fra ledelsen (ML)  

a. Gennemgang af debitorer, der er faldende pga. de nye procedurer. 

b. Ansat Peter Madsen som lærer i 0.-1kl. 

c. To pædagogiske dage hvor samtidige lærer var på opfølgende førstehjælp og har 

arbejdet med stress og trivsel. De har lavet stressprofiler og omsorgsgrupper for 

hinanden. 

d. Der er plads til 3 elever mere i den nye vippe.  

e. ML laver opslag til skoleporten, omkring ledige pladser. 

f. 8 kl. har været i praktik i uge 4, det var en rigtig god oplevelse. 

g. 9 kl. har lavet projektopgave i uge 4, det er gået fint. 

h. Det har været en udfordring at lave elevsamtaler pga. af sygdom blandt børnene. 

i. Nye vikarer Peter Kongsmark og Anika Hansen som er lærerstuderende. 

j. Der er teater på Østerlars skole torsdag den 11. feb. 

k. Der kommer 5 praktikanter fra Ollerup lærerseminarium i uge 9/10/11. 

4. Nyt fra TR (KN) 

a. Intet nyt 

5. Nyt fra medarbejderrepræsentanten (CH) 

a. Intet nyt 

6. Nyt om økonomi (JM/ URJ)  

a. Sidste år ender med et godt resultat og næste balance kommer til næste møde. 

7. Nyt fra Forældregrupperne (VP)  



a.  Det har været en stor succes for dette års skrabekalender, hvor vi har fået et flot 

overskud. Maria L i 4. kl har solgt flest kalendere, hun vinder 2 biobilletter. 

b. Banko 16.marts kl 19 i Pedersker Samlingshus. Vi er godt i gang med at samle gaver 

ind.  

8. Underskifter på sidste års bestyrelsesmødereferater (VP) 

a. De blev skrevet under af fremmødte deltagere. 

b. Mappen kommer til at ligge på kontoret, hvor man kan gå ned og underskrive. Skal 

ske inden den 6. marts 

c. 2. punkt på dagsorden skal hedde: Underskrift af sidste referat. 

9. Opfølgning på manglende referater på hjemmesiden (VP) 

a. Referent skal sende referater til Betina, som lægger dem ind på skoleporten. 

10.  Årsrapport vigtige datoer (ML) 

a. 6. marts sender kontoret årsrapport 

b. 20. marts får vi udkast fra revisor  

c. 10. april kommer årsrapporten retur. 

d. 14. april skal der skrives under på årsrapport 

11. Fordeling af Fripladstilskud (ML) 

a. Fordelings nøgle er godkendt 

12. Friluftsliv (ML) 

a. Vedtaget ny timeplan, så der bliver indført friluftliv fra aug. 2016. for alle klasser. 

13. Dispensation til ny elev i 6.-7. klasse (ML) 

a. Godkendt disposition forbeholdt at lærerne godkender eleven efter prøve 

perioden. 

14. Pedel og rengøring (ML) 

a. Jan er blevet ansat på 30 timer til pedel og rengøring 

15. Leje af børnehaven 

a. Vi har fået lov at leje børnehaven til opbevaring af loppeeffekter. 

16. Evt. 

Kaffe / te: Jesper 
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