
 
 
Referat fra   
bestyrelsesmøde  
Tirsdag d. 23. August kl. 18.30 

 

Aakirkeby 23. august 2016 

Tilstede: Matilde, Vibe, Klaus, Birthe, Katryn, Michael, Laura, Jesper, Bente, Mette. 

Afbud: Ulrik, Christina 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen 

2. Referat Underskrives 

3. Information ved BB 

Matilde har overtaget lønnen fuldstændigt og der er ved at være rigtig godt styr på det.  

Ny lærer ansat – det er godkendt af bestyrelsen.  

4.  Nyt fra ledelsen (ML) 

Beredskabsøvelse. Skolen planlægger at lave en storstilet beredskabsøvelse, med 

brandbiler og det hele. Tanken er, at forældrene er adviseret på forhånd, men at børnene 

ikke skal vide noget, således at øvelsen bliver så realistisk som muligt. Det er tanken at det 

skal differentieres, således at det ikke bliver for voldsomt for nogen uanset alder.  

Desuden kommer der en helt almindelig brandøvelse i næste uge. 

Fjernvarmen bliver en realitet da der nu er 60 % tilslutning. 

”Brug for alle unge” – Matilde deltager i en arbejdsgruppe opstartet af UU, der omhandler 

nedbringelse af fravær for unge i 7. klasse.  

For 2 år siden var skolen med i et projekt omkring ”Ledelsesstile” og der kommer et 

spørgeskema en gang årligt, som både lærere og ledelse skal udfylde. 

Eftersyn af Idræt fra Virkelund – Gymnastiksalen bliver gennemgået.  



Vi kæmper med intra. Alle er frustrerede! Der er aftale om at ”Kom med” kommer og 

demonstrerer deres system ”Viggo” inden næste bestyrelsesmøde, fra 17 – 18:30 – Bente 

sender besked om hvilke bestyrelsesmedlemmer der kan/vil deltage. 

Der er ændret klubtid om onsdagen, i forbindelse med en skemaændring. Det betyder at 

klubben er åben til 17:15 om onsdagen. Bemærk, det er kun for klubbørn!! 

Den 1. november er bestyrelsen inviteret til kursus for bestyrelsesmedlemmer på Rønne 

Privatskole.  

På næste dagsorden skal vi have gaveregulativet op til revision, og hvordan vi vil håndtere 

jubilæer. 

5. Nyt fra TR (KN) 

Lidt arbejde omkring skemaændringer, men det er ved at falde på plads. 

6. Nyt fra medarbejderrepræsentanten (CH) 

Intet at bemærke 

7. Økonomi (JM/ URJ) 

Vi er på niveau med budgettet, i forhold til antal elever, der er taget højde for et lidt lavere 

elevtal.  

8. Nyt fra Forældregrupperne (VP) 

Der forberedes til cykelløb – Der er stadig kommet meget få tilmeldinger.  

Der skal oplæres en ny indchekker, da det er Sørens sidste år i år. 

Tilmeldinger til forælderarbejdsgrupper efter cykelløbet.  

9. Værdiarbejde igangsættelse (ML) 

2 aftenarrangementer med lærere og bestyrelsesmedlemmerne omkring værdiarbejdet i 

marts og maj, med ekstern konsulent. Der meldes datoer ud senere via Matilde.  

10. Samarbejde med musikskolen – Lydisolering/Lyddæmpning (ML) 

Hvis holdene bliver oprettet kræves der lydisolering.  

Matilde undersøger prisen  - forretningsudvalget kan tage stilling til det når tilbuddene 

foreligger.  

11. Tilbud ommøblering af PC-rum samt lærerværelse – nye stole til lærerværelse (ML) 

Der står nu 24 funtkionelle pc’ere i computerummet, samt en projektor. Der indhentes 

forskellige tilbud på møbler til inspiration, så vi kan kigge på det i forhold til det næste 

budget.  

12. Ansættelse af flexjobber i IT (ML) 

Ønske om at ansætte Ian i en flexstilling fra 1. oktober i en stilling 1 – 9 timer.  



Matilde vender tilbage med en lønberegning og så tager Forretningsudvalget endelig 

stilling.  

 

 

13. IT-status –Cloudmiljø(ML) 

Der undersøges om Ulrik har mulighed for at indkalde Peter Seiersen , Klaus og Ian til et 

møde i forhold til etablering af Cloudmiljø. Matilde sørger for at alle er orienterede.  

 

14. Vippe 2017-18 (ML) 

Beslutning omkring at sætte SFO-personalet og børnehaveklasselederne på alle 7 Fri- og 

Privatskoler sammen, for at omskrive ”Den Røde Tråd”. Heidi Hermansen er formand for 

gruppen.  

Vi prøver samtidig at regne på, hvor meget det vil koste at tilbyde Vippeordningen fra maj 

2017, på trods af at tilskuddet er fjernet. Bente laver en beregning og forretningsudvalget 

vender tilbage.  

15. Innovationsvejlederuddannelse (ML) 

Storstilet innovationsvejlederuddannelse – den er betalt af EUmidler. Dog kræves der hvad 

der svarer til 23 timers forberedelse, fordelt ud over hele skoleåret.  

Forretningsudvalget regner på om pengene skal tages fra enten de decentrale lønkroner, 

eller om det skal gives som mertid, men enighed om at Christine Munch Birk Brahe skal 

have lov at deltage. 

 

16. Opdatering af bestyrelsesliste på Intra (LB) 

Klaus opdaterer listen. 

 

17. Kostpolitik (LB) 

Vi har besluttet at man gerne må have kage med til klassens time  - men lærerne sørger for 

at det er små stykker. 

Til gengæld indskærpes det, at der så vidt muligt ikke serveres sukker i SFO’en  i det hele 

taget.  

           

18. Evaluering af Translokation.  

Fremadrettet vil vi undgå at arrangementet ligger på Skt. Hans aften. 



Debat om hvorvidt antallet af taler er relevant. Vi prøver at fjerne bestyrelsens tale næste 

år som et forsøg. 

19. Evt.                             

                                        Kaffe/the – Bente 

Underskrifter: 

 

Matilde Lissau   Bente Brunke 

 

----------------------   ------------------------------------------  

 

Laura Borne   Ulrik Rosendahl-Jensen 

 

----------------------------  ------------------------------------------------- 

 

Jesper Marker   Mikael Hesthaven 

 

-----------------------------  ---------------------------------------------------- 

 

 

Mette Lund   Katryn Martiny 

 

------------------------------  -------------------------------------------------- 

 

Vibe Petersen   Birthe Kristoffersen 

 

-----------------------------  ------------------------------------------------ 

 

Klaus Nielsen   Christina Hallberg 

 

-------------------------   -------------------------------------------------- 

 

 

 



 


