
Referat fra bestyrelsesmødet D. 3/12-2013 

 

Tilstede: Morten, Dorthe, Lene, Finn, Jens, Tanja. 

Fraværende: Kia, Karin, Sandra. 

Referent: Tanja Andersen 

 

Skolelederen beretter: 

• Glade elever da de er tilbage i en alm. hverdag, glade for Bundsø. God klippe klistrer dag, færdig 
med skole-hjem til tiden. Mus er afsluttet. Ulla syntes det er svært at skille sekretær og lærer jobbet. 
Arne tilsynsførende var meget tilfreds med Lille Bjørn og Rikke, Søren i Cassiopeia har tjek på det. 
Arne var meget positiv og syntes tingende går godt, ved det er svært at få økonomien til at hænge 
sammen. 

 

Diverse: 

• Forslag til at nedsætte en gruppe med forældre og lærer som mødes en gang i mellem til at 
undersøge hvad udfordringer der er i forbindelse med Ipads og lektier. 

Eftersyn på fyret. 
• Der har været en og se på fyret og vores sol fanger er gået i stykker og sende strøm ud af huset 
så vi sætter penge til og han har set på hvorfor relæet går hele tiden, det har noget at gøre med at 
styringen til solfanger anlægget er defekt. 

Tjekliste til indmelding af nye elever. 

• Jens har fået tjeklisten. 

Julekalender salg, nogen status? 

• Det ser godt ud. 

Bluser med logo 

• Næste møde. 

Fundraising 

• Kursus i januar pris 1900 Kr. Det vil vi ikke, vi har Gert og Agnes vi kan trække på. 

Hunde lufter. 
• Fremover skal vi have med om nogen har set eller snakket med hunde lufter. 



Budget: 

Økonomi og budget for næste år. 

• Det budget for 2014 som er lagt pt. viser at tingene balancerer. Der er ikke råd til den ønskede 
stigning i timetal i matematik som vi drøftede på workshoppen. 
Dorthe forventer at vi kommer ud at 2013 med er større underskud end det budgetterede 

 

Personale: 

• Feedback fra personalemøde. 

• Der har været samtaler med alle personaler og alle har det godt og syntes de har et godt 
sammenarbejde og er gode til at hjælpe hinanden. Søren mangler en struktur indenfor Natur og 
teknik, skal tingende laves indendørs eller skal tages med ud? 

• Personalet syntes vi skal lave en workshop for personale og bestyrelsen hvor vi kan snakke om hvad 
alle vil med skolen. 

• Det der ellers fylder meget er netværks problemerne, men det er gået godt siden HJ havde alle Ipads 
til opdatering og tildeling af IP adresser. 

• Nogle lærer mangler lidt at der kan være en lærer repræsentant med på bestyrelsesmødet, Søren 
kunne være et bud hvis der skal nogen med, men bestyrelsen har vedtaget at lærerne ikke skal med 
da der ikke er ret meget med som er pædagogisk, men bestyrelsen vil gerne tage punkter med fra 
lærerne og de må gerne være repræsenteret når disse punkter behandles. 

 

Gymnastiksalen: 

• Der er ikke nogen arrangementer. 

Evt. 

• Reklame mand vil gerne hjælpe, Finn kender ham. 

• Børn i SFO som ikke er tilmeldt som venter på bussen er helt ok. 

• Lene undersøger klagemulighed for at klage over kommunens behandling af os ifbm. køb. 

• Graffiti kan ikke fjernes før i foråret da det kun virker ved +15 grader. 

• Brusehoveder bliver repareret ved næste lejlighed. 

• SFO skal ryddes til weekenden, Dorthe syntes ikke det er en god idè, men bestyrelsen 
fastholder deres beslutning om oprydning inden weekenden. 



• En rude skal skiftes og et tråd halløj på et vindue er gået i stykker, der kommer en og ser på 
det. 

• Gitte som er i Lille Bjørn skal stoppe til jul, men vi har fået tilbudt en anden. 

• Der skal vaskes vinduer indvendigt i gymnastik salen til næste arbejdsdag. 

• White boards har Morten undersøgt og priserne ligger på 1800 – 2100 kr. men han undersøger 
flere alternativer. 


