
Referat fra bestyrelsesmøde d. 3. oktober 2012 

Tilstede:  Jens, Dorthe, Lene, Bjørn, Morten og Karin 

Fraværende: Tanja, Anni, Sandra 

Referent: Dorthe 

Siden sidst 

Sidste nyt fra Jens: Mellem og storegruppen begynder at have en forståelse af hvordan EL går. Det er dog 
en udfordring for eleverne. 
Ulla har overtaget Elses undervisning indtil videre. Jens tager over for at besøge hende på fredag på OU. 
Hele personaleflokken yder en kæmpe indsats. 
 
Motionsdag afvikles fredag d. 12. oktober. De små skal min. Løbe 3km, resten løber min. 6km. Enkelte af de 
store skal også cykle. 
 
Børnehave: Lene ved at der de kommende måneder besluttes hvornår/hvilke børnehaver der lukkes.  
Morten, Lene ser ingen fornuftig løsning for børnehave her på skolen. 
Det lyder dyrt, pavillion m.m.  Jens ser at pavillon pladsen i fremtiden skal bruges til fysik pavillon. 
Ide som blev drøftet var en bus, der kører herfra – ud i det blå. Århusområdet praktiserer det. Bjørn 
undersøger det nærmere. 
 
Skrabejulekalender: Vi skal købe min. 500stk, 6.10kr/stk.  Vi bestemmer selv gaver. Lene’s forslag til gaver: 
Danfoss universe årskort, Nordborg Bio, 10x50kr, DAT 
Deadline for at skaffe præmier er d. 14. oktober, der gives besked til Lene. Kalenderne skal være klar til  d. 
31. oktober til halloween fest. 
Miniskrabelod, pris 3kr/stk. i fremstilling. Overvejes evt. senere. 
 
Kostpolitik: Der laves et par små justeringer. Madpakken i Lillebjørn er generelt meget sunde. I Pegasus 
gruppen er det mere almindelige madpakker. Kost politikken sendes rundt med nyhedsbrevet. (N) 
Forslag omkring fællesspisning for skolens elever når Pegasus i de kommende måneder har husgerning. 
Jens drøfter forslaget med de to undervisere.  
 
Lejrskole:  Vi tager på lejrskole, maj- juni 2012. Pengene fra salg af julekalender øremærkes til lejrskolen. 
(N) 
 
Arbejdslørdag evaluering: 
Der blev lavet en masse. 22 voksne og en flok børn. Det virkede ok med frokosten. 
Datoer skal meldes ud allerede nu:  13. april. - 15 juni  og 1. juli (aften), 8 august(aften) og 10 august 

(lørdag) – der er mødepligt til hovedrengøring(N) Tilbagemelding senest d. 20 juni. 
Børn må gerne komme med, men de må være i gymnastiksalen, og udenfor. De har ingen adgang i 
faglokaler. Desværre blev flere ting ødelagt denne gang fordi børn havde arbejdet på egen hånd. 
Rengøringsholdet skal komme om søndagen efter arbejdslørdag. 
Liste over hvem der har været her – Bjørn er ansvarlig. 
Gulvet på gangen mangler at få skiftet et par vinyl plader. Jens vil få Finn til at skifte dem. 
Gangarealet skal poleres. 
Hæk skal klippes og buske skal væk. 
Der skal laves to hold som laver det i løbet af vinteren, gælder som arb. lørdag. (N) 
 



 

Budget 

Der er sendt fakturaer ud også i oktober, da der er tekniske problemer mellem PBS og friskolen. Flere 
forældre kunne se at pengene ikke var trukket, og Dorthe fik flere forespørgsler om hvorfor. I fremtiden 
skal forældre informeres hvis opkrævningen ikke sker som forventet. 
Dorthe følger op på oktober måneds betaling i weekenden, og kontakter dem som ikke har betalt. 
 
 
Hjemmesiden 
Den er ok ift. Reglerne. 
Morten ændrer banner på hjemmesiden 
 
Personale 
Vi skal have en kalender/procedure hvor alle vigtige datoer står – hvornår indberettes til PBS, lønkørsler, 
fripladsansøgning, ansøgningsfrister med mere – og hvilke papirer som skal være klar. 
Der skal mindst være to som kan alle procedurer ! 
 
Julegaver / fødselsdagsgaver til personale: max. 700kr Lene kommer med forslag 
Gave til flexjobber og frivillige undervisere: Det klarer Jens 
 
Rengøring 

Politik når folk ikke møder op: De bliver kontaktet og får at vide at det sidestilles med manglende 
skolepenge betaling 
Hvad gør vi for at sikre at folk møder op: Lene sender et forslag ud til de ansvarlige. Folk kontaktes i ugen 
op til, gerne pr. sms, men den skal de svare på – så vi er sikker på at alle ved besked. 
 
Diverse 

Uge 42: Dorthe har snakket med Helle Jørgensen, og aktivitetsgruppen har styr på det. Der bliver mulighed 
for at købe øl/vand ved børneloppemarked. Dorthe sørger for drikkevarer og vekselpenge. 
Skal rengøring flyttes til sidste lørdag i efterårsferien – efter loppermarked ? 
Dorthe har snakket med Agnes om vi kan sælge øl, vand til fællesspisningen og derved tjene lidt penge til 
skolen. Vi skal stille med et par folk, de efterlyses i nyhedsbrevet 
Ligeledes i nyhedsbrevet info omkring fællesspisning incl. tilmelding frist og tlf nr. 
 
Voldpolitik: Jens har forslag, som bearbejdes på personale møde i morgen. Der laves også en kriseplan, Jens 
er ansvarlig. 
 
 
Omklædning – hvordan går det med SUF’s fodboldspillere ? Det er blevet bedre, men det skal stadigvæk 
blive bedre. Morten har snakket med Finn, og vi vil appellere til dem via. Finn. 
Vi tager en snak med dem i forbindelse med sæson opstart. 
 
Der er købt en projektor, og der købes yderligere to. 
 
HJP: Datoer i kalender + billeder fra indvielse af skolen. 
Der er ingen børn til SFO i efterårsferien. 
 
Cykelsponsor: lørdag d. 1. juni dagen før Svenstrup ringridning. 
Juletræs indsamling: Bjørn ansvarlig. 
 



Jesper fra Universe fonden har sendt et brev. Har i foråret nye tiltag indenfor naturfag, og vil kontakte os 
når de når så vidt. 
Lene har sendt ansøgning til Hørup genbrugsbutik. 
Bitten Clausen bliver 100år, og personalet vil sammen med børnene lave en gave til hende. 
 
Motionsløb: Hjælpere efterlyses. (kl. 9.30-12) 
Børn på vejen – lamineres og sættes op inden løbet starter. 
 
 
Næste møde: Onsdag d. 7. november kl. 19 
 
Punkter: 
Skal vi have en folder til at hænge ved dagpleje rummet / omklædnings rummet ? 
Kan vi skaffe flere børn til den kommende børnehave klasse (Åbent hus ?, hvor de inviteres) 
 


