
 
 
Referat fra 
bestyrelsesmøde  
Onsdag d. 31. maj 2017 kl. 18:30 

 

Pedersker 31.maj 2017 

Bestyrelsen mødes til konstituering kl. 18:30 – Herefter støder KN, CH, NF og de 3 suppleanter til 
kl. 18:45 

Formand: BB 
Næstformand: LB 
Kasserer: JM 
Økonomiudvalg: URJ – Support BK 
Sekretær: LB 

 

Tilstede: Bente, Laura, Birthe, Jesper (Via telefon til konstitueringen), Vibe, Andreas, Kathrin, 
Niclas, Ulrik fra kl. 19:40 

Afbud: Klaus, Christina, Mette.  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Bestyrelsen præsenterede sig selv og bød velkommen til Andreas der er ny suppleant. 

2. Referat Underskrives 

Referatet blev underskrevet.  

3. Information ved BB 

Planlægning af generalforsamling, sættes i årshjulet. (KM og MH arbejder videre med det) 

4.  Nyt fra ledelsen (NF) 

Der er blevet indkøbt nye toiletter og vaske – og lagt en plan for opsætning. Det handler 

både om at mindske vandspild og for at sikre at eleverne får en behagelig oplevelse, når de 

går på toilettet. Etape 1 bliver at toiletterne opsættes. Etape 2 bliver at vaskene kommer 



op. Etape 3 er at der bliver installeret termostater således at vi kan spare nogle penge 

omkring installeringen af fjernvarmen. Det bliver ordnet af en bedstefar.  

Der er kommet nye basketballkurve op. 

Forskønnelse af udeområdet.  

Dybdalskolen har tilbudt at renovere cykelparken og samtidig lave et lille ”aflukke” i 

aulaen, således at der også er et sted man kan trække sig tilbage og arbejde.  

 

Antallet af elever til næste år:      0/1: 13 

   2/3: 20 

   4/5: 12 

   6/7: 23 

   8/9: 21 

Det ser fornuftigt ud.  

De formelle lovkrav til vores hjemmeside er opfyldt og alle data er lagt ind.  

Der blev afholdt pædagogisk dag forrige lørdag – der blev drøftet vigtige ting i forhold til 

Friluftsliv og Styrkebaseret pædagogik. Der er dialog omkring samarbejde med Østerlars 

friskole i forhold til styrkebaseret pædagogik l Version 2,0 

 

5. Nyt fra TR (KN) 

Intet nyt.  

6. Nyt fra medarbejderrepræsentanten (CH) 

Intet nyt. 

7. Økonomi (JM/ URJ)  

Vi følger det forventede budget.  

8. Nyt fra Forældregrupperne (VP) 

D. 1. juni afholdes der planlægningsmøde til loppemarkedet – der er samlet masser af 

lopper ind. Der er musikalske indslag i år – Kalle Brandt og sang fra 6./7.. klasserne. 

Der mangler fortsat hjælpende hænder. 

Cykelløbet løber af stablen d. 16. september, og planlægningen påbegyndes i morgen.  

 

Forslag om at slå vores cykelløb sammen med Brugsens aflyste cykelløb – debat for og 

imod – Selvom det er et sympatisk forslag, kan vi ikke se at det kan fungere i praksis at gøre 

det til et fælles cykelløb, både i forhold til logistik og trafiksikkerhed  -men vi undersøger 



fortsat muligheden for, hvordan vi kan sikre samarbejdet med Brugsen i forhold til 

cykelløbet.  

9. Status vedr. Idrætsplads (SP/PIF) (MLU) – (NF) 

Der afventes status fra arbejdsgruppen – så vi kan påbegynde ansøgningerne om 

forbedring af atletikfaciliterne.  

10. Status Shelters (LB) 

Der er stadig ikke hul igennem til  Naturstyrelsen – Laura arbejder videre.  

11. Ferieplan (NF) 

I det kommende skoleår ligger grundlovsdag på en tirsdag – hvilket forstyrrer 

sammenhængen for den enkelte elev.  Foråret er i forvejen svært i forhold til kontinuitet 

med de mange fridage.  

Bestyrelsen har besluttet at vi i skolens ferieplan – ændrer fridagen d. 5. juni til at ligge 

fredag d. 29. juni, således at skolens sidste undervisningsdag ligger d. 28. juni.  

Bestyrelsen foreslår at SFO’en holder åben den pågældende fredag, såfremt der er 

forældre der ikke har mulighed for at holde fri. SFOmedarbejderne skal naturligvis 

kompenseres med en fridag på et andet tidspunkt.  

12. Håndtering af forældrehenvendelser. Retningslinjer herfor (NF) 

Skærpelsen af vores kommunikationspolitik – NF laver et forslag til vores møde i Juni.  

13. Fagfordeling – lidt information (NF) 

Der arbejdes på at få puslespillet til at gå op i forhold til skemaer og nyansættelser.  

På tirsdag drøftes der første udkast til fagfordeling hos medarbejderne til pædagogisk 

rådsmøde.  

Der skal ansættes en medarbejder til at varetage musikundervisning og evt. valghold. 

14. Musiklokaleopbygning (NF) 

Vi forsøger at opgradere musiklokalet – plan følger.  

15. Politik for ligestilling (BB) 

Vi fastholder vores vedtagne politik for ligestilling, som vi vedtog i 2013. 

 

16. Evt.    

Bill-Bo har 10 års jubilæum d. 1. juli.  

                          

                                        Kaffe/the – Kathrin 

 



 

 

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

       Bente Brunke   Laura Borne 

 

 

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

 Jesper Marker   Vibe Petersen 

 

 

 

 

 

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

                   Mette Lund               Ulrik Rosendal-Jensen 

 

 

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

       Mikael Hesthaven   Birthe Kristoffersen 

 

 

 

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

     Kathtrin Martiny         Christina Halberg 

 

 

 

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

Klaus Nielsen    Andreas Lindberg 

 


