
 
 
Dagsorden til  
bestyrelsesmøde  
tirsdag d. 16. januar 2018 kl. 18:30 

Afbud: Mette, Birthe 

Aakirkeby 11.01.18 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen 

2. Referat Underskrives 

3. Information ved BB 

- Undervisningsmiljøvurdering er færdig og lægges på Intra af Klaus.  

- Vi nåede i mål med gavegivere – næste år vil vi prøve at være lidt tidligere ude.  

- Fripladsfordeling er på plads (Tilskud til skolepenge) 

4.  Nyt fra ledelsen (LN) 

Intet nyt 

5. Nyt fra TR (KN) 

Apv er godt i gang.  

Decentralløn er afsluttet. Klaus takker bestyrelsen for et behageligt forhandlingsklima. 

Afventer nye regler fra undervisningsministeriet vedr. ny prøvevejledning. Foreløbig er de i 

høring.  

 

6. Nyt fra medarbejderrepræsentanten (CH) 

Intet nyt. 

7. Økonomi (JM/ URJ)  

Årsrapporten er under udarbejdelse. Kontoret vil være lukket et par dage i januar/februar 

med henblik på færdiggørelse af årsregnskabet.  

 



8. Nyt fra Forældregrupperne (VP) 

Skrabekalendere: Der er der blevet solgt 823 stk – det giver 19575 kr. Vinderne for flest 

solgte blev: Thorbjørn fra 5. klasse og Natasja fra 3. klasse med 3o kalendere hver. Flot! ☺ 

Der planlægges salg af skrabekalendere allerede fra oktober næste år, for at fremme 

salget. 

Banko er på trappernde d. 21. marts – der mangler fortsat 3 til  at hjælpe med at skaffe 

gevinster. Kontakt Vibe 61703936. 

Loppemarkedet 9. juni 2018 – Hvis du har en sælger, indsamler eller flyttemand i maven, så 

kontakt endelig Laura på 26111719. Alle hænder kan bruges, både før, under og efter ;-) 

 

9. Forslag til skolestartsmodel (CMB-HH) Bilag 1 vedhæftet 

Heidi Hermansen fremlagde forslaget der skal sikre en god skolestart for de nye elever. 

Bestyrelsen sammen med Lisbeth, ser på forslaget og vender tilbage med en beslutning.  

10. SFO-normering (HH) 

Heidi Hermansen fremlagde forslag der skal sikre at normeringen i SFO’en hænger bedre sammen. 

Bestyrelsen sammen med Lisbeth, ser på forslaget og vender tilbage med en beslutning om hvor 

mange timer der skal tildeles.  

 

11. Økonomi – Diskussion af Budget 2018 (BB) 

Budget 2018 er godkendt. Det blev kort gennemgået til bestyrelsesmødet og det vil blive 

gennemgået for lærerne på et kommende pædagogisk rådsmøde ligesom de kommende år.  

 

Andreas & Jesper skal snarest holde møde med Fugato og der er desuden planlagt møde d. 

24/1 med OK- 

 

 

12. Gaver, skolekreds, sponsorer (BB) 

Fremover vil skolekredsbreve, og gavegiverbreve, blive udsendt i april. Sponsorbreve i 

august.  

Forslag om at lave en god beskrivelse af skolen og hvad får som sponsor, og uddele bredt til 

virsomheder. 

 



13. Friluftsliv (BB) 

Der afholdes en ”testprøve” i friluftsliv for 9. klasserne til sommer.  

Laura og Klaus laver et udvalg der skal kigge på et foredrag om Friluftsliv på skolen. 

Der skrives ansøgninger vedr. etablering af Shelters. (LB) 

14. Status vedr. årsrapport – opgaver til bestyrelsen (BB) 

Mail Marianne med de punkter vi hver især er ansvarlig for.  

15. Punkter til generalforsamlingen jf. vedtægterne (BB) 

Ifølge vedtægterne skal eventuelt indkomne forslag, sendes til sekretær Laura Borne inden 

1. februar.  

16. 1.hjælpskursus/Brand. Skal der afholdes kursus for medarbejderne i påsken – skal de 

løbende opdateres? (LN) 

Christina Halberg og Lisbeth arbejder på gennemførelse af ovenstående.  

Desuden skal der afholdes varslede brandøvelser. 

17. Klokke og ringetider (LN) 

Ringetiderne er på plads 

18. Støtte i 6./7. klasse. (LN) 

Vi giver 4 timer ekstra til CB til at løse Støtteopgaven fra vinterferien til sommerferien.  

19. evt.  

Der arbejdes på at etablere en ny hjemmeside – Tages op på næste møde. 

Arbejdsgrupperne vedrørende vedligeholdelse har påbegyndt deres arbejde. Andreas 

Lindberg er tovholder.  

 

       

 

                           

                                        Kaffe/the - Jesper 

 

 

 

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

       Bente Brunke   Laura Borne 

 



 

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

 Jesper Marker   Vibe Petersen 
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                   Mette Lund               Ulrik Rosendal-Jensen 
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       Mikael Hesthaven   Birthe Kristoffersen 
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     Kathtrin Martiny         Christina Halberg 
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Klaus Nielsen    Andreas Lindberg 
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Lisbeth Nygaard 


