
 
 
Referat fra 
bestyrelsesmøde  
Tirsdag d. 10. januar kl. 18.30-20:00 

 

Aakirkeby 10. januar 2017 

NB! Dette møde varer kun fra 18:30 – til 20:00, så vi starter med at prioritere punkterne, i håb om 

at vi når det hele. 

Tilstede: Christina, Lisbeth, Bente, Kathrin, Bente, Vibe, Laura, Michael, Mette, Jesper, Matilde. 

Ulrik fra kl. 19:30 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen 

2. Referat Underskrives 

3. Information ved BB 

4.  Nyt fra ledelsen (ML) 

Lønafstemningen er på plads til årsrapporten. Pædagogisk dag i januar er blevet flyttet 

indtil ny leder er ansat. ML har søgt kompetencefonden 20.000 kr. Der skal laves en 

skrivelse til PIF med en aftale om at de altid melder hvornår de skal bruge salen. Der er 

praktikanter de 3 uger før påske – 12 stk. ML tager til Ollerup og holder formøde med dem.  

På torsdag kommer der besøg af en japansk professor der skal forske i at børn kan lide at 

gå i skole og få høje karakterer.  

 

5. Nyt fra TR (KN) 

Udgået pga. barsel 

6. Nyt fra medarbejderrepræsentanten (CH) 

Intet nyt 

7. Økonomi (JM/ URJ) 

Alle private lån er nu indfriet. Vi afventer den endelige årsrapport. 



8. Nyt fra Forældregrupperne (VP) 

Der er solgt for 21.000 kr, i skrabekalendere.  

Der er banko d. 22. marts.  

Rigtig fin julefest – den gav et overskud på ca. 8.000.  

Forældregruppen takker alle der har hjulpet med at få tingene til at køre. 

 

9. Hjemmesidestatus (Mette L) 

Det er en stor og lidt uoverskuelig opgave. Mette arbejder videre, suppleret af Ulrik 

 

10. Gavegivere –sponsorer (BB) 

Vi nåede i mål, tak til alle der hjalp – men lad os allerede efter cykelløbet, begynde at kigge 

på hvor mange der mangler, således at vi ikke sidder og kæmper med at skaffe de sidste i 

11. time.  

 

11. Fraværspolitik – bilag følger (ML) 

Man vil lave et beredskab i det offentlige som kan forebygge fravær. Der har været 4 

bornholmske skoler der har deltaget i en kursusrække med UU som tovholder. Vi har 

bidraget med elever, forældre og fået meget ros for vores deltagelse. ML har lavet et 

udkast til en procedure til fraværspolitik, som vi drøfter videre på et senere 

bestyrelsesmøde.  

12. Licensproblematik og frikøb af iPads – Bilag følger (ML) 

Vi accepterer tilbuddet omkring nye licenser. Licensen skal fornyes en gang årligt. 

Vi frikøber iPadsene. 

13. Endelig afklaring af vippetimer, hvad har vi råd til (ML) 

Der skal hurtigst muligt besluttes hvor stor en pulje timer vi har til at lave vores egen vippe 

for.(Efter eleverne er begyndt i 0. klasse efter sommerferien)  Vi beslutter at fortsætte 

”Den røde tråd” og bevilge timer til dette, samt overdragelse til 0.-1. klasselærer. 

Forretningsudvalget plus Lisbeth arbejder videre.  

 

14. Dispensation til 4. klasse (ML) 

D. 1. februar kommer der et søskendepar på besøg i henholdsvis 4. og 1. klasse.  

D. 1. februar kommer der endnu en tilflytterelev på besøg i 4. klasse.  



Bestyrelsen er enige om at bevilge dispensation til 4. klasse, således at de kan tage imod 

begge elever, hvis besøgene bliver en succés. 

 

15. Beslutning om udsættelse af værdiarbejdet til ny leder (ML) 

Vi afventer ansættelse af ny leder.  

16. Status Shelterlaug (ML) 

Positivt møde i Shelterlauget. Naturstyrelsen er med i samarbejdet og vil gerne drifte det. 

Der bliver lavet en skriftlig samarbejdsaftale mellem skolen og Naturstyrelsen 

.Ansøgningsarbejdet er nu i gang. 

 

17. SFO-madgruppe (ML) 

Der bliver nedsat en madgruppe blandt nogle forældre, der kan give inspiration til SFO-ens 

madplan. Der kommer nærmere info herom.  

 

18. Innovationsuddannelse – hvad så? (ML) 

Ønske om at Christine kan lave vidensdeling i forhold til innovationsuddannelse. Dette vil 

tage anslået 4 timer, hvor alle lærere skal deltage.  

Innovationsvejledningstimer ønskes indtænkt i stillingen fremadrettet.  

 

19. Evt.    Punkt til næste møde:    Fraværspolitk.      

NB!:      Datoer for fremtidige møder: 

07.02 Kl.18:30 

06.03 Kl.18:30 

20.04 Kl. 18:30 

02.05 kl. 18:30 

Generalforsamling 17.05.17 kl. 19:00            

                                        Kaffe/the – Laura 

 


