
  

  

Dagsorden til 

bestyrelsesmøde  

Mandag d 17. september 2018 kl. 18:30 

Afbud: Bente, Kathrin, Mikael 

10.8.2018  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen 

2. Referat Underskrives 

3. Information ved BB (BB/LB)  

Hjemmesiden er under vejs, og der mangler enkelte elementer. JT siger til når der er ”go for it”.  

4. Nyt fra ledelsen (JT) 

Alex er stoppet. Maya er ansat som ny lære. Hun kender børnene, og de kender hende.  

Nicky Martiny skal undervise i grøn sløjd her i efteråret. 

Michael, ny pedel er kommet godt i gang. 

Planlægning af arbejdsweekend er i gang. I foråret 27-28 april 2019 

Evaluering af cykelløb: Det skal tydeliggøres at det er en skoledag.  

Der er forslag om at bytte rundt på cykelløb og loppemarked. 

På onsdag starters med at lave atletikbanen. 

5. Nyt fra TR (KN) 

Intet nyt 

6. Nyt fra medarbejderrepræsentanten (CH) 

Intet nyt 

7. Økonomi (JM/ URJ) 

Revisionen har været på besøg. Det ser godt ud. 

8. Kloak (AL/JM) 

Intet nyt 



9. Nyt fra Forældregrupperne (LB) 

Intet nyt. 

10. Sponser aftaler/pakker (AL) 

Vi skal genoverveje sponsorpakker, og det tages op igen på næste møde. 

Udvalg består af: Jeannett, Bjørgitte, Laura, Andreas 

11. Fildeling/Cloud (AL) 

Det virker allerede. 

12. Brand/beredskab. Elever før kl. 7.50. (JT) 

Der har været brandøvelse, og der udarbejdes en brandplan. 

Eleverne må ikke gå i klassen FØR kl. 7.50. 

13. Bestyrelseskursus 24.10.18. 

Et tilbud til bestyrelsen. Der falder sammen med bestyrelsesmødet. BESTYRELSESMØDET 

FLYTTES TIL 23 OKTOBER 2018. 

14. Mediepolitik. (BB) 

UDSÆTTES 

15. Forretningsorden (rettes til og godkendes) 

UDSÆTTES 

16. Planlægning af Kape Process 

Der skal laves en evaluering efter ansættelse af Jeannett. Det finder sted d. 29. september 

kl. 11, og at fra bestyrelsen deltager de der sad i ansættelsesudvalget samt Laura. 

17. Præsentation af indretning (1)  

Friluftsliv som inspiration til leg og udvikling (KN): integrerer det endnu mere end det 

allerede er, og involvere eleverne endnu mere. Løfte friluftslivsprofilen endnu mere. 

(HH) Rundtur på skolen, hvor HH kom med forslag til forskønnelse af skolen, og bringe 

friluftsliv helt ind på skolen, og i bygningerne. 

18. Evt. 

Forslag om at bestyrelsens og lærer skal lære hinanden bedre at kende. BL og ML og KP 

 

 

Kaffe/the – Kathrine Scott 

 

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



       Bente Brunke   Laura Borne 

 

 

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

 Jesper Marker   Birthe Kristoffersen 

 

 

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

Mette Lund    Andreas Lindberg 

 

 

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

Mikael Hesthaven   Kathtrin Martiny 

 

 

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

Ulrik Rosendal-Jensen   Bjørgitte Vivelund Kofoed 

 

 

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

Katrhine Hjodt Scott Petersen   Jeannett Tankred 

 

 

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

Klaus Nielsen    Christina Hallberg 


