
 
 
Dagsorden til  
bestyrelsesmøde  
Torsdag d. 9. juni kl. 18.30 

 

Aakirkeby 3.juni 2016 

Tilstede: Matilde Lissau, Christina Hallberg, Katrin Martiny, Birthe Kristoffersen, Michael 

Hesthaven, Jesper Marker, Vibe Petersen, Laura Borne, Klaus Nielsen, Bente Brunke, Mette Lund, 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen 

2. Referat Underskrives 

3. Konstituering med valg af formand, Næstformand, Kasserer og Sekretær. (BB) 

Formand: Bente Brunke 

Næstformand: Laura Borne 

Kasserer: Jesper Marker 

Sekretær: Laura Borne 

4. Information ved BB 

 Information om tavshedspligt og underskrivning af tavshedserklæring. 

 Information vedr. friskoler 

 Gennemgang af forretningsordenen (Bilag vedlagt) 

 Gennemgang af arbejdsområder (Bilag vedlagt) 

Økonomiudvalg: Bente, Laura, Jesper, Ulrik 

IT-Udvalg: Ulrik (Klaus)  



Håndværks/Indkøbsudvalg: Katrin, Michael, Jesper 

Hjemmeside: Mette og Ulrik, Birthe 

Forretningsudvalg: Formand, Næstformand, Kasserer 

5. Nyt fra ledelsen (ML) 

Ny gymnasiereform betyder at elever der skal videre på HHX,HTX,STX skal have 5 i snit. 

Hvis ikke de får det i årskarakter, kan de indhente det på prøverne. Det betyder at der 

kommer skærpede uddannelsesparathedsvurderinger for eleverne.  

 

Ian er i arbejdsprøvning på skolen. Han er IT-kyndig, og gør en indsats på skolens 

computere ca. 9 timer om ugen pt. Han er tilknyttet skolen indtil september.  

 

Vi har fået forlænget bordene i computerlokalet, i samarbejde med Ruben Kofod 

ProIndretning, således at der kan sidde 22 elever.  

 

Græsslåmaskinen er blevet repareret – Det tager nu halvt så lang tid at få klippet græs – 

stor ros til Michael for hjælpen til at fikse den.  

 

Der er ansat 2 nye vikarer på skolen,- Mads Nexø og Frederik Lund- begge har vi rådighed 

over for et år. Annika Lou Hansen fortsætter også som vikar. 

Økonomimøde i Friluftsgruppen d. 14. juni. 

6. Nyt fra TR (KN) 

Ikke noget at berette. 

7. Nyt fra medarbejderrepræsentanten (CH) 

Ikke noget at berette. 

8. Økonomi (JM/ URJ) 

Vi følger budgettet. 

9. Nyt fra Forældregrupperne (VP) 

Vi har haft loppemarked – det lykkedes at samle 24.000 kr. ind til skolen. Vi vil forsøge at 

have Løbende indsamlinger af lobbeeffekter i løbet af året. Man må gerne aflevere 

loppeeffekter ude i cykelskuret, så sætter Jan det på lager.  

Rengøring af effekter på forhånd.  



Planlægningen af cykelløbet d. 3. september bliver skudt i gang d. 14. Juni.  

 

 

 

10.  Friluftsliv (ML) 

Der arbejdes videre med Friluftsliv. Der laves et projektportefølje så man har milepæle 

man kan måle på. Der er lavet en aftale med Bornholms Brand, så de kan kigge på at alle 

forsikringer er i orden og at der er fuld dækning. Det første træklatringsudstyr er indkøbt, 

da vi fik et tilbud vi ikke kunne sige nej til og sparede fragten.  

Matilde er blevet interviewet af den nye lokalredaktør for Aakirkeby vedr. Friluftsliv og for 

hver milepæl vi når, kommer han ned på skolen og laver et nyt interview.  

 

11. Værdiarbejde (ML) 

Flyttes til efteråret pga. friluftsliv – vi har været nødt til at prioritere. Der er kommet en 

opgave fra banken ang. At der skal laves 10 års strategiplaner.- dette kan passende 

samtænkes med et fremtidsværksted i forbindelse med genoptagelsen af værdiarbejdet. 

 

12. Pulje til udvikling af demokratisk dannelse (ML) 

Forslag om at bestyrelsen afsætter en pulje penge som lærerne kan søge til at lave 

projekter med eleverne, i forhold til udsatte børn både i DK og resten af verdenen, for at 

undgå at forældrene skal betale. Projekterne skal indeholde et element af enten global 

eller demokratisk dannelse.  

Bestyrelsen bakker op om dette – det endelige beløb fastsættes til budgetlægningen 

13. Godkendelse af nyt skolekredsmedlem (ML) 

Nyt skolekredsmedlem godkendt.  

Opdateret liste med skolekredsmedlemmer sendes til BB hurtigst muligt.  

14. Nyt skoleintra ”Viggo” (ML/BB) Bilag kommer sidenhen 

Det er den samme leverandør som laver vores administrationssystem ”Brugs”. Dette 

betyder at systemerne kan tale sammen, således at der ikke skal laves dobbeltarbejde.  

Vi skal have 3 moduler, Intra, Hjemmeside, og Administrationssystem – Udbyderen vil 

gerne komme og demonstrere det for os og uddanne 4 personer i det.  

Vi går videre med det.  

15. Fjernvarme (JM) 



Jesper fremlagde tilbuddet på fjernvarme i detaljer. Der skal stå på kontrakten at alle priser 

er incl. Moms.  

Vi er positive.  

Forretningsudvalget tager den endelige beslutning. 

 

 

 

 

 

16. Møde med banken – nyt punkt: 

Der har været afholdt det årlige bankmøde  

 

17. Evt.  : Information fra PIF  

Meget fint og gennemarbejdet budget for priserne på anlæggelse af Atletikbane blev 

fremlagt. Det ser ud til at det hele kan etableres for et overkommeligt beløb. – dette er dog 

uden arbejdsløn. Dette skal undersøges yderligere. Der skal desuden indhentes yderligere 

et tilbud på atletikredskaberne. Stor ros til PIF for det foreløbige arbejde. 

 

PIF efterlyste muligheden for at få 5 minutter på det første forældremøde for at fortælle 

om PIF og sikre medlemstilgang. Vi har desværre ikke mulighed for at tildele andre vores 

pædagogiske tid til forældremøderne, men deler gerne brochurer ud. Vi opfordrer PIF til at 

komme til nogen af vores andre arrangementer, (Cykelløb, Julefest etc.) og sætte en bod  

op og fortælle om deres arbejde og rekruttere nye medlemmer.   

 

Besøg i 0.-1. klasse af Vibe, der fortæller om forældregrupper.  

 

Datoer for kommende bestyrelsesmøder: 

 

23. August kl. 18:30 

21. September kl. 18:30 

27. Oktober 18:30 

29. November kl. 18:30 

6. December kl. 17:00 Økonomimøde 



 

biwiller@hotmail.com 

 

 

 

 

                         

                                        Kaffe/the – Laura 

BILAG 1:  

a)Økonomiudvalg  
b) IT-udvalg 
c) Håndværks-indkøbsudvalg 
d) Hjemmeside: Opdatering mv. 
e) Forretningsudvalg: Formand, næstformand og kassere 


