
 
 
Referat af  
bestyrelsesmøde  
Tirsdag d. 8. marts kl. 18.30 

 

 

Tilstede: Klaus, Vibe, Jesper, Mette, Laura, Bente, Mikael Christina, Gitte 

 

Afbud: Ulrik 

Aakirkeby 6/3-2016 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen 

 

2. Information ved BB 

 

I februar kom der en ny vedtægt fra ministeriet i forhold til hvor mange antal timer der skal 

undervises i Tysk. Fremover skal man have tysk fra 5. klassetrin. Vi har taget 30 timer fra 

N/T på 5.-6. klassetrin, som var i overskud, resten dækkes over driften. 

 

3. Nyt fra ledelsen (ML) 

Samarbejdet med Peter Madsen er opsagt, i gensidig forståelse. Ansættelsesudvalget 

træder sammen igen, hurtigst muligt. 0.-1. klasseforældrene er orienteret og det kommer 

ud i nyhedsbrevet i morgen.  

Annika har været i jobafklaring – det afsluttes 1. april. Når hun stopper, kommer der en 

mand i jobafklaring, der skal gå sammen med rengøring og pedel.  

Bilbo har bygget et superflot nyt bogskab til sangbøger, som nu står nede i gymnastiksalen. 



Der er lidt udfordringer omkring ferieplanen – vi er vant til at følge den kommunale 

ferieplan, men det er muligt at der skal laves nogle ændringer. 

Matilde er pt. Fungerende formand for pædagogisk forum i Friskoleforeningen, det giver 

150 timers yderligere arbejde om året. Matilde har korrigeret for det, ved at skære noget 

andet frivilligt arbejde væk.  

Elevrådet ønsker at afholde en fest for hele skolen, uden forældre.  

Elevrådet ønsker at der skal gøres noget ved toiletterne – det er Pedellen enig i. Der kigges 

på om vi kan udskifte dem løbende, og evt. opfriske dem i forbindelse med 

arbejdsweekend. Bente pointerer at der skal opsættes hygiejneposer på elevtoiletterne, 

dette gøres med det samme. 

Der arbejdes på et tilbud til at renovere terassogulvet i omklædningsrummet.  

Mette: Har afholdt møde med PIF omkring anlæggelse af atletikstadion.  

Vi fastholder vores gode samarbejde med både PIF og Pedersker Svømmeklub, men 

fastholder at de ikke skal komme og præsentere sig på det første forældremøde i Vippen, 

de er til gengæld velkomne til at kontakte skolelederen i forhold til opslag på skolens 

intranet osv. 

 

4. Nyt fra TR (KN) 

Orientering fra FSL i forhold til løn. 

Der er samtidigt fokus på, at lærerne på friskolerne generelt er lavere lønnet, end lærerne i 

folkeskolerne.  

 

 

5. Nyt fra medarbejderrepræsentanten (CH) 

Fysik er en stor opgave, men det går rigtig fint. Super godt samarbejde med BFI og Natur 

Bornholm. Der er behov for en særbevilgning til fysik i forhold til indkøb af bl.a. 

dataloggerne. Vi kigger på om vi kan søge nogle fonde. 

Til næste år skal faget laves helt om til Naturfaglig prøve.   

6. Økonomi (JM/ URJ) 

Årsrapporten og lønafstemningen har været en stor opgave i år.  

Til næste år, er vi nødt til at påbegynde arbejdet noget tidligere.  

Beslutning om at Matilde til næste år,(Assisteret af Bente) afsætter en uge til 

lønafstemning, hvor Lisbeth så udfylder rollen som skoleleder. Det kræver at det skal 



adviceres på intra, skrives på døren osv. At Matilde ikke må forstyrres den pågældende 

uge. Christina tager forslaget med til lærergruppen, så Lisbeth kan sige ja.  Det skal sættes 

ind i årshjulet. 

7. Nyt fra Forældregrupperne (VP) 

Udfordringer i forhold til antal rengøringer i nuværende 0.-1. + 2.-3. Forslag om at bede 

klubbørnene om at tage en tørn. Dette kan ikke lade sig gøre, midt i et skoleår.  

Beslutning: Vibe tager et eksemplar af rengøringslisten med til det første møde i Vippen, så 

det bliver overdraget til det kommende forældreråd.  Vibe melder tilbage til forældrerådet 

i 0. -1. klasse, at bestyrelsen beklager at der er sket en fejl i overdragelsen fra sidste år, og 

vi appellerer til at de forældre der kun har haft tørnen få gange, tager en ekstra.  

 

8. Dato for: Diskussion af lønpolitik for ledere (Kun bestyrelsen skal deltage) (BB) 

14. april til best. Møde. Mødes en time før. –Punkt til dagsorden, planlægning af 

generalforsamling 

  

9. LUS ( Leder Udviklings Samtale) Hvem skal deltage? Mødedato fastsættes. (BB) 

18. april kl. 18:30. Vi tager stilling til hvem fra bestyrelsen der deltager, på vores 

forberende møde d. 14. april 

10. Mødedatoer for følgende: Gennemgang og godkendelse af årsrapport, samt 

planlægningsmøde generalforsamling. (BB) 14. april 

11. Plan over udsendelse af breve til: Gavegivere, Skolekreds, Sponsorer (BB) 

Breve til Gavegivere og sponsorer og skolekredsbreve skal udsendes d. 1. april 

 

12. Værdiarbejde (BB/ML) 

Vi skal bruge mellem 10-15.000 kr. til en moderator for værdiarbejdet. Det handler især 

om en der kan lave det skriftlige arbejde. Det er vigtigt at få et styringsværktøj som er klart 

og tydeligt for alle.  Ea Rovsing er tiltænkt som moderatorrollen.  

13. Tysk fra 5. klasse (ML) Er gennemgået under BB 

14. Dagsordensudsendelse – (LB) 

Vi fastholder vores forretningsorden, således at dagsordenen udsendes senest 4 dage før. 

Der er plads til at indføre nye punkter under ”godkendelse af dagsordenen”, såfremt disse 

ikke er bilagstunge og ingen har nogen indvendinger. 

Husk fremover at pkt 2 skal være: Referat skal underskrives. 



15. Ny elev (ML) 

Ny elev i 8. klasse. Bestyrelsen giver en forhåndsdispensation, til at hun kan begynde, 

såfremt samtalerne går godt, og efter en prøveuge.  

16. Godkendelse af det rekonstruerede forsvundne referat fra d. 20. oktober 2015 

Godkendt og underskrevet 

17. Evt.       

Friskoleforeningen arbejder med at indsamle de gode historier omkring hvordan 

inklusionen fungerer på skolerne.  

 

                       

                                        Kaffe/the – Vibe (Sidst var der vist en anden der var stand-inn) ;) 


