
Referat fra bestyrelsesmøde D. 12/9-2012 

Tilstede: Kia, Morten, Dorthe, Tanja, Lene, Jens, Bjørn 

Fraværende: Sandra, Anni, Karin.  

Referent: Tanja Andersen 

 

Skoleleder beretter: 

• Alle lærerne arbejder med ekspeditionslæring, de har været på rideskolen og rundt omkring, de 

samler informationer og går så hjem og tegner og skriver, de store skal ned til grænse egnens politi 

og interviewe og mellemgruppen skal til Danfoss og lave forskellige ting, lille gruppen skal se på det 

hele i det nære miljø. 

Siden sidst: 

E`Svenstrupper/ kopimaskine status 

• Aftalen er blevet bedre end forventet, der beregnes efter året er gået. 

Er der nyt fra Universe fonden 

• Lene har snakket med Jesper fra universe og han vil vende tilbage når han har nyt. 

Har vi afleveret ansøgning til Linak 

• Lene vil vente til Anni er klar igen. 

Skrabe julekalender 

• Støt foreningen hedder konceptet, Hvis man køber et antal skrabelodder så sætter man gevinster 

på. Det kan give et godt overskud. Lene undersøger nærmere. 

Hjemmesiden: 

Krav til hjemmesiden, hvad skal ændres. 

• Der skal laves lidt ændringer, men Jens har styr på det. 

Budget: 

Merkur bank, hvad skal de have og hvornår. 

• Det ser rigtig godt ud, Merkur har sagt at vi vil have et overskud på mellem 100 og 150.000 kr. Så 

han foreslår at vi bruger ca. 50.000 kr. på noget som kommer børnene tilgode. 



• Vi vil se på bærbare pc`er og en vaskemaskinen og projektor, Morten undersøger sagen. 

Har alle betalt skolepenge for August? 

• Ja, alle for August. Det ser også godt ud for September, Dorthe ser positivt på det, men har ikke 

tjekket den forgangene uge. 

• Hvor mange har købt klippekort til SFO og hvor mange er tilmeldt. 

Arbejds lørdag: 

• Der er lavet en tavle på læreværelset med de opgaver der skal laves. 

• Bjørn sørger for at købe ind til det. 

Diverse: 

Cykelparkering. 

• Der vil fremover blive parkeret cykler nede i skolegården. 

Måleraflæsning, hvem gør det. 

• Ulla skal læse måleren af en gang i måneden, Dorthe viser hende hvor målerne sidder. 

Ude ordning. 

• Skal børnene ud når det er godt vejr, de har lavet en lege patrulje så de kommer ud hver dag. 

Ny dato for næste møde. 

• d. 3/10 kl. 19.00. Fremover er det den første onsdag i hver måned. 

Evt: 

• Leif Melcher vil komme lige så snart han får tid og ser på loftet på tilbygningen da det lugter slemt i 

lille gruppen. 

• Sandra var lige på besøg med kager, hun har det godt og lille Cecillie har rundet de 2000 g. Hun har 

det godt og det ser lyst ud.  

• Tanja ringer til Carsten og høre om vi må låne bål ting fra spejderne til projekt i sfo i næste uge. 

• Hjemmekundskab starter d. 23. November med en lærer der hedder Lena. 

Næste møde: 

• Kost Politiken. 

• Lejerskole. 



• Børnehave diskussion. 

• Uge 42, børne loppemarked i skolegården. 


