
Referat fra bestyrelsesmødet D. 22/5-2013 

Tilstede: Jens, Dorthe, Finn, Morten, Sandra, Karin, Lene (kom lidt senere) 

Fraværende: Kia, Tanja 

Referent: Karin 

Skolelederen beretter: 

• Elever  

o En på tænkte pause i en uges tid – en dreng. 

o Hjemmekundskab – Pegasus eleverne har en uheldig opførsel 

o 2 nye i Sirus, piger – positiv indflydelse på klassen 

o 2 nye i Pegasus, piger – positiv indflydelse på klassen 

o Dreng på prøve i Pegasus – er aktiv og deltagende – positiv. 

o Mistet 3 elever, en i hver gruppe. 

o Hvis drengen, der er på prøve, kommer ind, så er der i alt 47 elever. 

 

• Ulla og Jens på kursus: Administration, årsplanlægning, Overenskomst 2013 

 

Budget: 

• Lånetilbud fra Merkur 

o Lånetilbuddet er endnu ikke kommet. De har travlt. 

o Ønsker rabat på tinglysning og stiftelsesomkostninger. Dorthe arbejder med det. 

o Der skal lige være styr på, i forhold til DLR, at kommunen har forkøbsret. 

o Mekur foreslår at lave energi renovering på skolen, dermed at låne til det, i forbindelse 

med omlægning af lån. Dette gør vi ikke da skolen er nyligt energirenoveret. 

• Status på økonomien 

o Vi får et overblik på næste møde (Dorthe) 

 

Hjemmesiden: 

• Referater er kommet på hjemmesiden,  

• Billede af Finn bliver taget på næste møde. 

 

Personale: 

• Vurdering af ansøgere: Der blev besluttet at vi inviterer 4 af ansøgerne til en samtale. 

• Morten planlægger/indkalder til samtale og giver afslag til resten efter samtalerne er afholdt. 

• Morten, Lene, Jens + en ansat holder samtalerne. 

• Tanja og Finn viser rundt i forbindelse med samtalerne. 

 

Diverse: 

• Skolemøbler, Brædstrup Humanitærforening (Jens) 



o 18 stole str. 35-37 + 9 tilhørende borde, samt et rundt bord. Samlet pris kr. 900,- 

o Det køber vi – vi skal hente det selv. Dette aftales med Erik fra Brædstrup 

Humanitærforening. 

 

• Input til sidste arbejdslørdag, er der noget vi skal have klar inden næste skoleår? 

o Flytte billekunst til 1. sal 

o Brandalarm skal tjekkes. 

o Tjekke vaske + afløb på SFO- gang og i skolekøkken 

o Tavle-lys i Sirius virker ikke 

o Lys følere 

o Trådløs netværk optimeres 

o Bærbare pc’er til eleverne, skal være ok til komme på nettet 

o Svenstrup Friskole bogstaver i krydsfiner til gavlen. 

o Klippe hæk 

o Fliser ved flagstang 

o Rist og bænk udendørs ved omklædningsrummet. SUF sørger for koste. 

o Klargøre ny 0. & 1. klasse 

 

• Finn indkalder bygningsudvalg til planlægningsmøde 

• Hvem holder øje med om forældre har deltaget i en arbejdslørdag? 

 

 

Evt. 

• Kristoffer tager sløjd igen til næste skoleår. 

• Har vi fået penge fra kommunen for vand og gas? Næste gang (Dorthe) 

• Er forsikring betalt? Næste gang (Dorthe) 

o Græsslåmaskine - håndskubber, vil ikke starte, vi køber en ny 

 

• Støtteforening – der skal afholdes en generalforsamling 

o Vi skal have nye/flere med i støtteforeningsbestyrelse 

 

• Vores ferieår ligger ikke ens med folkeskolens 

o Vi skal starte mandag d. 12/8-13 

o Fri d. 5. og 6. juni 2014 (Pinse ligger i sammen med de her dage) 

o Efter juleferien starter vi atter op d. 3/1-14 

o Morten opdaterer hjemmesiden og sætter det ind som en ”nyhed” Der sendes ikke brev ud 

om det. 

 

• Hjælpere til 1. juni – der skal være nogle ansvarlige 

o Forældremail: Info du til alle forældre om at der er gratiskaffebord efter med cykel-

sponsor-løb og hvordan det fungere. Og om tilmelding og betaling fællesspisning om aften. 

(Morten) 

• Arbejderens LandsBank – vil gerne støtte op om skolens forskellige arrangementer. 



o Vi har kontakt med dem om at støtte fx cykel-sponsor-løb 

o De har tilbudt at deltage i skolen fødselsdag 

 

• Cykel-sponsor-løb: Der mangler den korte rute til de små børn fordi Vestertoften er gravet op. 

Derfor må vi buge skolen rundt som rute i år. 

• En friplads er givet til en elev næste år 

o Som er en af de to fripladser som er blevet ledige. 

• AO – VVS-forhandler, vil godt give os en konto selvom skoler ikke er deres kundekreds. 

• Vi har fået en tavle, som står overfor slagteren, til at hænge informationer eller reklamer for skolen 

op. 

• Foldere om skolen til uddeling til bl.a. Svenstrup Ringridning. Hvor langt er de? (Kia) 

• Ipads eller tablets. Jens har indhentet tilbud for leje af tablets i en 3 årig periode. 

o Ipads til alle elever og lærer 

o Der kan købes licens til Cleo, hvor der er undervisningsmaterialer kr. 25.000 pr år. 

o Tysk og Engelsk licens, da det ikke er i Cleo, ca. kr. 8.000  

o Total leje udgifter for alle tablets pr år: ca. kr. 69.000 

o Appel tv-boks til projekter er inkl. 

o Vi har en god debat om der stadig skal være bøger og hæfter til eleverne.  

o I forhold til skolens budget til undervisningsmaterialer, ser det her tilbud meget fornuftigt 

ud. 

o Vi får brug for 1 ekstra (+1) projekter til klasseværelse og vi skal have dem hængt op i 

loftet. 

o Vi ønsker umiddelbart de store tablets, også selvom at de er lidt dyre (ca. kr. 5.000,- pr år)  

o Det er blevet besluttet at Jens arbejder videre med tilbuddet. 

 


