
Referat fra bestyrelsesmøde D. 5/10-2013 

Tilstede: Morten, Sandra, Lene, Jens, Dorthe, Karin, Finn, Tanja 

Fraværende: Kia 

Referent: Tanja 

Skolelederen beretter: 

Tilgang af to elever en i 7. klasse og 1 i 5. klasse 

Afgang af to elever som er flyttet tilbage til deres gamle skole. 

Lærer situationen, alle trives godt, der er en god stemning 

Eleverne er generelt glade. 

Ny elev politik, slår en elev eller bliver en elev slået, kontaktes hjemmet samme dag. 

Eleverne er stolte af Bundsø projektet, avis omtalen har givet positive reaktioner. 

Flere friskoler har kontaktet for at høre nærmere omkring skolen. 

Gråsten Friskole har været på besøg i sidste uge. 

Tilsynsførende Arne Petersen var på besøg sidste onsdag, kommer igen d. 21/11-13 

Graffiti på skolen, samme skrift andre steder, bus skur, busser, Kvickly, 

Morten pedel er kommet tilbage. 

MUS samtaler i denne uge og næste uge. 

 

Diverse: 

Årligt eftersyn på fyret. 

• Der skal lovmæssigt være en service aftale på fyret, det ordner Finn med Sten fra Guderup. 

Er reng. Kortene opdateret på reng. Vogne på skolen? 

• Ændringerne er lavet på pc, men ikke på vogne, men det sørger Lene for. 

Planlægning af Julefrokost 

• Den holdes på Skovgaard som sidste år, Der bliver lavet en invitation til alle fast ansatte som skal 

melde til.  

Åben skole, er der styr på alt?  

• Personalet melder klar, og bestyrelsen er klar til at møde op så der hele tiden er nogle der. 

Status på fonder  

•  Oplæg fra lærerne, Lene har fået en seddel om natur og teknik. 

Status på henvendelse fra Erik Lauritzen 



• Erik L. er spidskandidat fra Socialdemokraterne. Efter afslag på kommunen på vores henvendelse 

har vi kontaktet Erik L. Erik har lovet at tage sagen op efter kommunalvalget. 

Bestyrelses opgaver, hvem overtager PR udvalget: 

• Lene og Tanja tager sig af foldere, Morten vil kontakte Kia og få filen. 

Status på radio amatører 

• De må smide det væk de ikke skal bruge, Lene har set tingene igennem. 

Klargøring af skolekøkkenet til hjemkundskab efter jul.  

• RG vil gerne have hjælp til klargøring, det bliver lavet på arbejds lørdag lige efter jul. 

Hvad skal vi søge penge til hos støtteforeningen.  

• Lejrskole 2014, musik instrumenter, white boards til Cassiopeia, lejerskole 2013.  Lejerskole 2012 er 

bevilliget og Dorthe overføre pengene. 

Procedure ved indmeldelse. 

• Lene laver en tjekliste. 

 

Hjemmesiden: 

• Der blev taget nye billeder på mødet til hjemmesiden, mangler kun Kia, så er bestyrelsen færdig, 

lærerne tages d. 20/11 kl. 16.30 på skolen. 

 

Workshop: 

D. 15. november  

• Der blev lavet en dagsorden som Morten sender ud.. 

• Oplæg til den nye skolereform blev kort ridset op, men den tages med til workshop og Jens 

medbringer en seddel hvor vi kan se hvor vi er i dag, hvad vi skal ændre og hvad vi kan ændre. 

 

Evt. 

• SFO ønsker mere plads. Dagplejelokalet skal inddrages. Dagplejen må rykke et lokale længer ened 

ad gangen, men lokalet skal ryddes først. 

• Julekalender skulle komme i denne uge. 

• Overslag over storm skade er ikke kommet endnu. 

• Skolefoto er her i efteråret, Syd foto. 

• Der er fodbold stævne i SUF mellem jul og nytår, vi får en annonce i deres blad. 

• E`svenstrupper og rundt om stevning er ved at have deadline, skal vi have noget i? NEJ. 

• Der ønskes lyskontrol af børnes cykler, når der er en der får tid. 

 

 


