
Referat fra bestyrelsesmøde D.3/4-2013 

 

Skolelederen beretter: 

• Det har været en turbulent tid med lockout.  Wendy er blevet afskediget og Anja er blevet ansat i 

stedet for, der er meldt positivt tilbage fra forældrene ang. Anja, der er styr på klassen og børnen er 

meget glade for hende. Jessica fra Pegasus er flyttet til Fyn og er derfor stoppet på skolen, men der 

er 1 pige som er kommet på prøve i Sirius fra Fynshav og der kommer 3 piger mere efter lockout fra 

Havnbjerg som også skal på prøve.  

• Andy har været meget syg, men er tilbage i SFO`en igen. Finn er tilbage efter efter en mindre 

sygeperiode efter en operation indtil d. 21/6-13 

 

Planlægning af næste skoleår: 

Fordeling af klassetrin i grupperne næste år. 

• Der vil blive 4 grupper næste år. 0-1, 2-3, 4-5, 6-8.  

 

Fordeling af personalet og personalets egne ønsker. 

• Jens, Vibeke, Else, En ekstra og Ulla til tysk og på sigt Engelsk og Dorthe som støtte lære på 1 elev 

gruppe, Torben til musik. 

 

Udvidelse af personalet, hvad er vores behov. 

 

• Der er kommet 2 uopfordret ansøgninger, dem skal der kigges på og der skal laves en vurdering om 

det er noget vi kan bruge til evt. næste skoleår. 

 

Planlægning af generalforsamlingen: 

Hvem skal indstilles som tilsynsførende? 

• Jens har har haft besøg af en mand som er pensionist nu, han er en mulighed, han er flink og vil 

være der for alle, hans indgang til tingene virker som den rigtige. Han bliver indstillet af skoleleder 

og bestyrelsen.  

• Morten laver en præsentation. 

• Anni og Sandra sørger for kage og kaffe og te. Karin bager den ene kage.  

• Karin Frost vil blive spurgt om hun vil været dirigent påmødet. 

 



Budget: 

Regnskab fra revisor. 

• Flot regnskab, vi har fået det til at gå godt op, årsregnskabet blev gennemgået og det ser fint ud. 

Status på lejrskole: 

Hvorhen og hvornår og hvad sker der i tilfælde af Lockout. Lene og Dorthe undersøger bytte muligheder 

med friskoler på syd fyn. 

• De vil til Fyn og har fået lavet en aftale med Egeskov slot at de må komme gratis ind, det er en 

besparelse på 100 kr. pr. barn. De vil gerne have en forældre eller en anden med tilslutning til 

skolen med. 

Status på udvalg: 

• Bygningsudvalg – feedback fra planlægningsmøde 

 

PR udvalg 

• Kia kalder ind. 

• Vi mangler at få sat de sidste forældre på et udvalg. 

 

Diverse. 

• Foreninger må gerne bruge kopimaskine mod betaling, Jens og Dorthe kender priserne. 

 

Reklameskilt i Guderup hallen / nordals idrætscenter. 

• Indput til PR udvalget, pris for at have skiltet hængende er min. 2000 kr. pr. år, plus man betaler 

selv for skiltet. 

• Kommunikation. 

• Bod ved ringriderfest i Nordborg. 

 

Morgenpasning fra næste år. 

• Det bliver indført fra kl. 7.00 – 8.00, vi finder en der kan om morgenen, vi spørger Dorthe M. 

 

Evt. 

• En del problemer med alarmen, men sydenergi ser på det. 

• Hvem ejer lys på fodbold banerne. Vi tror det er kommunen, men Lene spørger kommunen. 


