
Referat fra bestyrelsesmøde D. 5/12-2012 

 

 

Personale: 

• Skolelederens rolle/Bestyrelsens rolle. Er afklareret med forretningsorden  

• Elevantal. Pt. 45 elever, der er en på prøve. Der er flere henvendelser, så der kommer sandsynligvis 

flere elever.  

• Der er flere børn som har behov for støtte i Lille Bjørn gruppen. Jens og Else har drøftet at 7,5 time 

er passende. Det kunne være en mulighed for at Dorthe (SFO) går ind og dækker de timer.  Det blev 

besluttet at Dorthe hjælper Else til vinterferien. Når vi har oversigt over budget, tager Jens stilling 

til om tilbuddet skal fortsætte resten af året. 

 

Diverse: 

• Aflæsning af målere på skolen (Lene): Skal vi gøre det når vi alligevel har bestyrelsesmøder? God 

ide. Lene og Dorthe får det sat i system. 

• Godkendelse af forretningsorden, fremlagt på bestyrelsesmødet d. 7/11-12 

Accept fra alle uden kommentarer.  

 

Efterfølgende: Hvor går grænsen for hvornår bestyrelsen skal inddrages ved fravær fra lærer. 

Jens’ ønske er at når der brug for akut vikariat skal han og bestyrelsesformand /næst formand 

kunne træffe en beslutning og få vikarer/andet personale ansat.   

Jens skal holde for øje at linjefag skal vægtes meget højt. 

Flertal i bestyrelsen bakker op om dette. 

 

 

• Skolekøkken, klargøring.(Dorthe) 

Der meldte sig kun 1 person. Lige nu er Marian i gang – Vi skal have en som kan flytte tingene i 

kælderen. Det gør Lene. 

Fremadrettet: Skal der indkaldes til forældre møde hvor forældrene skal melde sig i forskellige grupper, 

så bestyrelsen ikke skal trække hele læsset. Vi vil høre Anne Grete hvordan de takler det på Østerlund 

friskole 

 

• Godkendelse af skolens værdigrundlag, herefter godkendelse af, at skolens idegrundlag 
udskiftes med værdigrundlag. 

Personalet er kommet med et oplæg, som er mere brugervenligt. Godkendt, så det 
udskiftes. 

• Bytte skole oplæg til lejrskole. Morten sender det til skolemeddelser i friskoleregi.  Der er mulighed 

for at kommentere på oplægget. Hvis Morten ikke har hørt noget senest d. 14.dec sendes det ind. 

 

Tilsynsførende, er der noget specifikt hun skal kigge efter? 



• Hvordan fungerer aldersintegreret undervisning?. 

• Er der elever som vi skal være opmærksomme på ? 

• Der besluttes at punktet skal med som et fast punkt på hvert møde 

 

 

Kommende børn/forældre: 

• Har vi styr på hvem der kommer og hvem der ikke kommer? 

Jens vil sende brev ud til kommende 0 klasses elever. Infomøde d. 16/1 med tilmeldelse, kl. 16.30 – 

SFO aktiviteter. Indskrivning d. 26/1 

Lene og Kia laver annonce og udkast til brev.  Jens sender et brev ud.  

 

Nye børn i løbet af skoleåret: 

Forslag til hvordan vi byder nye forældre velkommen laves af Lene. Sendes rundt, så alle kan kommentere. 

 

Gruppering af klasserne/personale: Dette punkt flyttes til januar. 

• Kan vi fastlægge grupperne nu, eller venter vi til februar? 

• Hvad er personale behovet for næste år? 

• Hvilke muligheder har vi med det nuværende personale 

� Tilbyde flere timer etc. 

� Hvad kan vi stille personalet i udsigt? 

 

 

 

 

Evt: 

• Forslag fra Jens: Skal vi lave annonce hvor der annonceres at vi fra næste skoleår også har 8. klasse. 

Kia undersøger med priser, da vi skal have annonce i budstikken omkring indskrivning i januar. 

• Vi vil invitere Anne Grete hvor hun kan fortælle om de ting hun har set på skolen. Bestyrelsens rolle 

i forhold til skoleleder. Støtteforeningen - hvordan involveres flest mulige forældre.  

 

• Afklaring af samtaler: Det skal være i næste uge. Morten indkalder til onsdag.  Lene, Morten, Ulla 

og Jens deltager 

 

• Skemaændring efter jul. Morgensamling indeholder meget filosofi m.m. 

Pegasus gruppen får for lidt dansk synes Else, så forslag om at filosofi timen ændres til dansk. Sirius 

får fri tidligt om tirsdagen, hvilket betyder at gruppen nærmer sig timetallet i folkeskolen. 

Godkendt 

• Der købes en vandalarm – Dorthe ordner det. 

• Førstehjælp, skal vi tilbyde noget (Dorthe spørger om Henrik Clausen vil komme en formiddag)? 

• Fondssøgning: Det skal vi have i gang, Karin har været lidt i gang. 

• Buskørsel vedr. vinterberedskab, der sendes forældre mail. Jens sender den ud. 

• Der er ændrede bustider fra 1. jan. Jens afventer en officiel meddelelse fra Sydbus inden det sendes 

ud. 

• Lene sætter en seddel op at klude skal vaskes efter rengøring om lørdagen. 

• Julegaver til personale har Lene styr på. 

 

• Næste møde: Onsdag d. 9. jan. Kl. 19.00 

 

 


