
  

  

Referat fra 

bestyrelsesmøde  

Tirsdag d 27. november 2018   

KL 18.30 

Afbud: AL, BV, KN, 

Tilstede: JT, KS, JM, LB, KM, BK, BB, MH, ML, CH 

27.11.18 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen 

2. Referat Underskrives 

3. Info fra forretningsudvalget (BB) 

Forældre arrangementer, der laves drejebøger. 

Ny overenskomst BUPL fra 2018 

4. Info fra ledelsen (JT) 

Skolen deltager som partner for lokalmiljø. Der skal bruges 200 støtter. 

Der er koldt på skolen. Der er sat noget i gang for at få reguleret temperaturen på hele 

skolen. 

Der har været møde med præsten. Der er fundet fælles værdier i forhold til hvordan 

tingene skal forgå. Lucia børnene skal ikke gå Lucia i kirken, men på plejehjem. 

Der har været møde i forbindelse med forældregrupperne.  

5. Info fra TR (KN) 

KN på kursus 

6. Info fra medarbejderrepræsentanten (CH) 

Der er ikke noget nyt 

7. Dato til Generalforsamling 

Tirsdag 28. maj 2019 kl. 19.00 

8. Udenlandsrejser, rejser, rejseforsikring og rabatter. (JT) 



Der stiles forslag om at forældrene lave rejseforsikring for den enkelte elev ved rejser. 

Alternativt. Skolen laver en samlet rejseforsikring der dækker eleverne, og prisen ligges 

oven i prisen. 

Der stilles forslag om at der tages til London hver andet år. Det handler om grupperabatter. 

8-9 klasses til London og 6-7 klasse til København. År 2021 udenlandsrejse- År2022 

København.  

9. Evt. 

Der mangler 20 gavegivere. De skal være fundet og indbetalt inden 31.12.18 

Sponsor jul: Dem der finder sponsorer, sender alt info til Marianne Finne, skolesekretær. 

Der mangler tovholder til opsporing af sponsorer. 

Der er flere forældre, der har udtrykt utilfredshed med skolefoto. Der vil blive set på det. 

 

 

 

Kaffe/the – Birthe 

 

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

       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 


