
Møde referat fra bestyrelsesmødet d. 7/8-12. 
 

Tilstede: Jens, Morten, Kia, Lene, Bjørn, Dorthe, Tanja, Sandra, Anni 
Fraværende: Karin. 
Referent: Tanja Andersen 
 
Siden sidst: • TLF. Nr. 64677681 til skolen. • Sønderborg kommunes ferieplan bruger vi fremover. • Lærerne laver navne og skilte i billedkunst til de forskellige lokaler. 

 
Har vi styr på indvielsen: • Ja, Morten og Jens byder velkommen. Morten takker befolkningen og Jens sørger for at klippe sno-

rene sammen med børne. • TV syd og Jyske Vestkysten kommer til åbningen. • Der bliver laves ca. 400 sanwiches og sodavand osv. 

 
Har vi styr på første skoledag: • Ja, Fælles morgenmad kl. 8.00 i gymnastiksalen. • Jens har styr på resten af dagen, dagen slutter for alle kl. 12.20. 

 
Hvad skal købes inden skolestart: • Papir og toner osv. er der styr på. • Rengørings artikler er der styr på. 

 
Vi mangler at købe: • 3 Koste og fejebakker, vaskemaskine, Vandslanger med koblinger, • Lene tjekker op med brædstrup om mindre borde og stole til de små klasser. • Lene undersøger om SUF evt. vil sponsorere små stole og borde til 0. kl. 

 

Hvad skal børne lave af reng. Til daglig: • Feje gulve i klasserne, tømme skraldespande... 

 

IT status: • HJP har sat 4 pc`er op, 2 stk. på kontoret og 2 stk. i lære forberedelsen. 

 

Personale: • Ulla er ansat som sekretær fra d. 13-08-12 

 



Personalet informer: • Bag for en sag, sidst i efteråret. • Der skal være skolekomedie ugen før vinterferien, uge 6 • Skolens motionsdag fredag i uge 41. • Juleklippedag, fredagen før første søndag i advent. • Sommerafslutning, sidste uge før sommerferien. • De næste 13 uger er Kristoffer sløjdlære. 

 

 

 

Evt: • Flaget er vendt tilbage til skolen. • Vi vil ikke lave cykel sponser løb i uge 42 i år. • Vi har en bod d. 18 august til markedsdag i Nordborg, hvad skal vi have med og hvem vil stå der. 

Tanja og Kia tager kl. 10-12 og Morten og? Kl. 12-14. Tanja medbringer: Dåser 10 stk. og 3 tennis-

bolde, søm, sedler til af give væk. • Bygningsudvalget skal planlægge arbejdslørdage/Hverdage. • Vi skal have sponsorer på hjemmesiden, Tanja snakker med HJP. • Pusser skal stå i reolen ved glasgangen, jakker skal hænge ved klassen, sko skal placeres et sted. • SFO er åben på hverdage til kl. 16.30 og fredag til kl.15.30. • Vi har pt. 42 elever på skole til start 14. august 2012. • Der er bestilt nye streamer til bilerne. 

 

 
 
Næste dagsorden: • Næste møde d. 16. august kl. 19.10 • Hvor tit vil vi mødes fremover? • Må vi plante træer for hvert barn fremover. • Efterlyse ting i 48 timer før vi køber. • SFO og klippekort. • Markedsdagen. • Fotografering. 

 


