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Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 21.05.19  

 

Deltagere: Nicole, Jette, Bettina, Erik, Henriette, Lillian, Anders og Vinni. 

 

Fraværende: Elever, Christina og Inger 

 

1. Orienteringspunkter 

 

Referat: 

Orientering :  

- Anders udsender besked på intra ang. SFO 

- Anders og Vinni havde et godt møde med Casper fra kommunen om, hvordan det 

går i distriktet. 

- Anders udsender snarest info ang. SFO 

- Bettina er blevet genvalgt til bestyrelsen for det næste år 

 

Elevrådet: 

Intet nyt 

 

Børnehaven:  

De har gang i et bi tema og arbejder i haven med at så, med frø fra deres madpakker. 

 

Skolen:  

Indskolingen har opfundet sine egne forbrydelser.  

Andre klasser skulle løse mysteriet/forbrydelsen.  

Det har været meget spændende. Skal senere til Oddesundbroen, hvor den lokale 

borgerforening kommer og fortæller om egnen.  

Der er også godt gang i at forberede Kulturugen.  

Mellemtrinet: laver svedhytter af marksten, rafter og presenninger. 

Forberedelse af næste skoleår. 

 

Vuggestuen:  

Sætter kartofler i spande. Der er kommet 5 nye børn. Der er nu fældet træer og hegnet 

er fjernet, så krybberummet kan blive bygget.  

 

Dagplejen:  

Legestuerne er i sommerperioden meget udenfor. Skal i gang med at lave et 

kunstværk i forbindelse med Kulturugen. 

 

Bestyrelsen:  

- Tak for en god skolefest. 
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- Forældrene gik meget op i spørgsmålene bestyrelsen stillede til skolefesten, 

og der er givet tydelige svar. De tages med til bearbejdning i bestyrelsen og 

personalegruppen. 

- Budgetmøde d. 17.06.19 kl. 17-18. Erik og Henriette deltager fra 

forældregruppen.  

 

 

2. Personalia 

 

Referat:  

Lukket punkt. 

 

3. Økonomi 

 

Referat:  

Budgettet gennemgåes. Alle tal ser positive ud. Der laves gennemgang for Inger og 

Erik, når vi når til juni opgørelsen 5/12 af året, og vi kender regulering. 

 

4. Bebudet kvadratmeter besparelse på skolen 

 

Referat:  

Vi har fået at vide at skolen har 730 m2 for meget i forhold til antal børn. Derfor er 

der noget der skal lukkes ned på et tidspunkt. Vi ved endnu ikke, hvornår besparelsen 

kommer. Vi går i dialog med kommunen om dette. Der vil blive mulighed for, at der 

kan laves renovering for et anseligt beløb, med afsæt i den m2 besparelse der bliver 

fundet. 

 

5. Fortsat snak om indhold af strategiseminar d. 13. og 14. september. 

 

Referat:  

Rykkes til juni mødet. Henriette, Erik, Anders og Vinni mødes og laver et forslag, 

som de tager med til næste bestyrelsesmøde. 

 

6. Afslutning for vores 6.klasser. 

 

Referat:  

Afslutningen bliver torsdag d. 20. juni, da eleverne var på Bornholm på den tidligere 

bestemte dato. Christina, Jette, Nicole og Henriette kommer og serverer. Christina og 

Gitte køber ind. Det samme som sidste år, dog mere salat 😉 
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7. Planlægning af ny mødekalender for kommende skoleår. 

 

Referat:  

Følgende datoer er valgt for det kommende bestyrelsesår. 

20/8, 17/9, 22/10, 19/11, 10/12, 21/1, 18/2, 17/3,21/4, 19/5, 16/6. 

 

8. Planlægning af forældremøde (valg) i dagtilbuddet d. 28.08. 

 

Referat:  

Indholdet er: Foredrag ved Jesper Krogsager, brugerundersøgelse ved Erik, 

formandsberetning ved Nicole, valg til fællesbestyrelsen, støtteforeningen. 

 

 

9. Planlægning af fyraftensmøde på skolen d. 18.06? 

 

Referat: 

Dagsorden: 

- Hvad er der lavet i bestyrelsen i året der er gået. Bl.a. gennemgang af de små gule 

sedler der blev lavet på skolefesten (Erik) 

- Skema, personale, SFO (Anders) 

- Opfølgning af innovation (Lillian) 

 

Erik inviterer på Facebook og Anders inviterer på intra. 

 

 

10.  Den gode historie. 

 

Referat:  

2. og 3. klasse har udeundervisning i Naturhuset (Lillian og Anders) 

 

 

11.  Evt. 

 

Referat: Anders viser et udkast til vores nye hjemmeside på AULA. 

 

Punkter til næste møde: 

- strategiseminar. Erik, Henriette, Anders og Vinni mødes og laver et forslag. 


