
 

 

Dagsorden til  

bestyrelsesmøde  

onsdag d 2. maj  2018 kl. 18:30 

Afbud fra Ulrik 

30.04.2018 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen 

2. Referat Underskrives 

3. Information ved BB 

Der er indgået forlig omkring OK18, hvori der indgår en lønstigning på 8,1% til de ansatte.  

Tilsynserkæringer bliver digital fremadrettet.  

Ny hjemmeside – Bente og Mette sidder i arbejdsgruppen – Det forventes at den er oppe 

og køre til næste skoleår.  

PIF arbejdes der videre med atletikbanen.  

 

4. Nyt fra ledelsen (LN) 

Jeannett takker for den gode og varme velkomst. 

Der er kommet 23 ansøgere til den ledige lærerstilling.  

5. Nyt fra TR (KN) 

Forslaget til lærernes fleksibilitetsaftale er på plads fra lærernes side og skal senere 

forhandles.  

6. Nyt fra medarbejderrepræsentanten (CH) 

Intet nyt 

7. Økonomi (JM/ URJ)  

Årsregnskabet er kommet. Det afventer endeligt godkendelse.  

Jesper kommer på et pædagogisk rådsmøde og redegør for regnskabet d. 28. maj.  

 



8. Nyt fra Forældregrupperne (VP) 

Cykelløb – d. 8. september 

Skrabekalenderen bliver frigivet allerede d. 15. oktober  

Julefest 14. december 

Banko dato næste år er d. 20. marts 2019 

Loppemarked d. 9. Juni 

Der er fortsat brug for hjælpende hænder til de forskellige arrangementer.  

Laura overtager informationerne til forældremøderne i indskolingen og mellemtrinnet.  

 

9. IT- Ian kommer og forklarer. 

Vores server er fra 2003 – det er ikke optimalt! Gammelt netværk, der kører for langsomt 

pga. udstyr. For at optimere netværket, vil det kræve en engangsinvistering på ca. 10.000 

kr. Der arbejdes på at flytte alt skolens data ud i skyen – det vil være realistisk indenfor ca. 

et halvt års tid.  

Desuden er vore iPads gamle og trænger til udskiftning. Der foreslås at der investeres i 6 

nye iPads, dette vil kræve en engangsinvestering på 20.000 kr.  Bestyrelsen tiltræder dette.  

10. Wordtekstbehandling (BB) – Behandlet under punkt 9. er i 365 pakken  

11. Pedersker svømmeklub (BB) 

Pedersker svømmeklub har svært ved at drive klubben videre, pga. manglende frivillige –  

De holder generalforsamling i forlængelse af vores generalforsamling.  

De spørger om det er muligt at lægge klubben ind under skolen i et eller andet regi – det vil 

vi forsøge at undersøge.  

12. Forældrehenvendelse i forhold til sundhedsplejerskelokale (LB) 

Der er kommet en henvendelse om at det er uhensigtsmæssigt at 

sundhedsplejerskesamtalerne ligger i rummet for legeterapi, da det er svært for børnene at 

koncentrere sig om samtalen. Vi beslutter at kontakte sundhedsplejersken, så kan hun 

vurdere om der er et andet rum der er bedre.  

Der ønskes en SFO-plads til et barn der skal hjemmeundervises. Det kan bestyrelsen ikke 

godkende, med henvisning til at vi har en fyldt SFO og at der ikke modtages tilskud til 

eleverne.  

 

13. Mobilisering af forældre i forhold til skolens aktiviteter (LB+AL) 

Hvordan mobiliserer nogle flere forældre til at deltage i skolens aktiviteter. 



Forslag om at få forældrerådene ansvarliggjort i at forhold til at få skaffet hjælpende 

hænder fra hvert klassetrin. 

Der laves en officiel kalender hvor alle vigtige datoer for skoleåret fremgår.  

Vi laver en liste over de opgaver der bliver løst af forældre. – tages op igen på næste møde.  

 

14. Databehandlingsaftaler og Personoplysninger – tovholder vælges (BB) 

Ian er tovholder 

 

15. Årsrapporten 

Skal indberettes af en person og godkendes af en anden. Jeannett og Lisbeth arbejder 

videre med den. Den skal være klar til generalforsamlingen.  

16. Kloak 

Selvrisiko for mere end 64.000 kr. i den beskadigede kloak.  (Mere end 10.000 i selvrisiko 

pr. ledning) Det endelige beløb bliver på over 100.000 kr. så det kunne trods alt godt betale 

sig at have en forsikring. Det SKAL laves.  

 

Det påregnes at det koster 220.000 kr. for separering af regnvand. Der indhentes mindst 

yderligere to tilbud.  

 

17. Dispensation til elev.  

2. klasse – gives accept 

6.-7. klasse – der undersøges om hun er støttekrævende.  

 

18. Evt. 

 

             Kaffe/the - Birthe 

 

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

       Bente Brunke   Laura Borne 

 

 



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

 Jesper Marker   Vibe Petersen 

 

 

 

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

                   Mette Lund               Ulrik Rosendal-Jensen 

 

 

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

       Mikael Hesthaven   Birthe Kristoffersen 

 

 

 

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

     Kathtrin Martiny         Christina Hallberg 

 

 

 

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

Klaus Nielsen    Andreas Lindberg 

 

 

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

Lisbeth Nygaard 


