
Referat fra bestyrelsesmøde D.6/3-2013 

 

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

Fraværende: Karin. 

Referent: Tanja Andersen 

 

Økonomi: 

Ansætte pedel? 

 Vi udskyder beslutningen til lige efter sommerferien. 

 Der har været revision i dag og det var et flot resultat, det er et minus på 7000 kr. i forhold til 

budget, det er et meget flot resultat, de syntes vi har fået en god skole op at stå for få penge. 

 

Evaluering: 

Skolefesten. 

 Flot teater, børene har evalueret og de syntes selv at de har lært meget og er blevet til bla. At holde 

fokus og huske og læser bedre. 

 Lærerne har også evalueret og de har lært noget som de kan tage med til næste år. 

Når der er næste møde med forsamlingshuset, så er der umiddelbart 3 senarier.  

 1. Leje forsamlingshuset evt. 2 uger. 

 2. Flytte datoen. 

 3. Flexible så forsamlingshusets gæster kan kommer på skolen i stedet. 

Forældremødet/opfølgning (Alle) 

 Det var meget pakket, det var et infomøde i stedet for forældre møde, der skal være plads til at 

komme med flere spørgsmål. 

Har alle meldt sig til et udvalg? 

 Der mangler kun 8 personer at melde sig til et udvalg, de får tilsendt et personligt brev hvor de kan 

vælge at melde sig til enten, PR, Fondsøgning eller støtteforeningen. Lene tager sig af det. 



Græsslåning, hvad gør vi? 

 Der er 8 personer som har meldt sig, Gert J. laver en plan. 

Feedback på mødet med SUF  

 Det var et godt møde, meget stille og roligt. Opstår der problemer skal gå det fra bestyrelsen til 

deres ledere. De blev glade for at få bænke og et halvtag så de kan tage fodboldstøvlerne af i tørt 

vejr. Vi vil også prøve at etablere vand og afløb, så de kan vaske støvler udenfor. Kontakt personer i 

bestyrelsen er: Morten, Anni & Dorthe. Kontaktpersoner hos SUF: Dorith Sprenger, tlf. 2096 6505 

(Gymnastik), Thorleif Petersen, tlf. 2283 2890 (Fodbold). I sidste ende Karin hvis vi ikke kommer 

overens med de andre. 

 Gymnastiksalen er meget fin og ren siger de fra foreningen. 

Hvornår vil SUF orde gulv i gymnastiksalen 

 Når gymnastik er slut, men inden sommerferien. 

Diverse: 

Nye flyer oplæg. 

 Kia har lavet 2 udgaver, de er begge rigtig flotte, de ene virker lidt kompakt, men den anden var 

meget fin, flot lavet. 

Flere børn, nogen nye idèer? 

 Flyers, til skolecup der har lærerne t-shirts på med logo, dekorere ende gavlen, opdatere 

hjemmesiden, pr går i gang. 

Fysisk placering af klasserne næste år (Jens) 

 Vi skal have 4 klasse værelser til næste år. Lidt afhængig af klassesammensætningen arbejdes der 

med 2 scenarier. Laves 0. & 1. klasse flyttes billedkunst tilbage på 1. sal og de små får det lokale. 

Alternativt skal de store have klasseværelse på 1. sal, så de er lidt for dem selv. Finn er i gang med 

at male klasseværelset ovenpå, så det evt. kan stå klar. Billedkunst lokalet kan umiddelbart 

anvendes til 0. & 1. klasse. 

Mangler vi møbler 

 Vi mangler møbler til de små. Sandra undersøger m ulighederne. 

Input til bygningsudvalget 

 De vil gerne holde møde hurtigt hvis der skal bestilles materialer, dette sørger Bjørn for. 

 



Huskunstner ordningen 

 Man kan få refunderet op til 75% af udgifterne til musik projekt, det kunne vi få noget ud af. 

 

En dag på IHS, er det planlagt/aftalt?  

 Nej, personalet har endnu ikke haft overskud ti l at planlægge dette. Jens tager det op på næste 

personale møde, det kan evt. udskydes til lige efter ferien. 

Støjdæmpning, bla. Den store lange gang 

 Det gemmes. 

Lydterapi, hvornår skal vi i gang. 

 Rummet skal tømmes og kassen stilles klar af Tanja eller til arbejdslørdag. 

Kostpolitik, skal de revideres? 

 Der skal laves en rettelse så børne kan få fredags/torsdags kage som de laver efter tur. 

 

Rengøring: 

Hvornår skal man ikke gøre rent, regler/ nye rammer 

 Der skal laves et reglsæt af rengøringsudvalget. 

 

Personale: 

Fortsat bevilling til DM som støtte til Lille Bjørn 

 Bevillingen er udløbet, men man ønsker det fortsat da det giver alle børnene i lille bjørn en masse 

da der er mange ekstra ressourcer, det er givet mangfoldigt retur. 

Læresituationen. 

 Pernille har vi lånt nogle uger som så hjælper i Lille bjørn sammen med Dorthe Madsen. Andy har vi 

i praktik i 3 mdr. Han hjælper i SFO. 

Varslet konflikt og dens betydning for Svenstrup friskole 

 Kun Else og Wendy er omfattet af denne lockout, Ulla og Jens må passe børne, men ikke undervise 

dem. 

 



Evt. 

Pris for overvågnings kamera. 

 Prisen er for 3 kameraer og trådløst, 2.395 kr. 

 Bjørn snakker med JL alarm og får en pris fra dem. 

Buskort, de nye 0. kl. tager Ulla sig af. 

Der er generalforsamling i forsamlingshuset d. 19. marts, der tager Bjørn og Lene hen. 

 

 


