
Referat fra bestyrelsesmøde D. 4/2-2014 

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

Fraværende: Sandra. 

Referent: Tanja Andersen 

 

Skolelederen beretter: 

• Der laves lige nu meget teater, det er kommet i budstikken og i jyske, de sidste uger hedder det kun 

teater, Gitte bliver nu ved os indtil d. 1-2-2016, hvis ikke hun blive optaget på pædagog assistent 

uddannelsen, hvis hun blive optaget på skolen, så skal hun have hendes praktik ved os, Miriam har 

valgt at blive på Nordborg skole, der stater 4 nye børn på prøve på skolen efter vinterferien, det er 

èn i hver gruppe. 

 

Diverse: 

Dagsorden til generalforsamling 

• På valg er Dorthe, Kia og Finn og Karin på valg da de er suppleanter. Skal skolepengene hæves til 

næste år. 

• Vi laver et forslag med at hæve skolepenge med 50 Kr. pr. barn og søskende rabat hæves til 175 kr. 

E.L. workshop – status fra Jesper fra Universe fonden 

• Jesper vil gerne komme og fortælle om ekspeditions læring, vi skal bare sige til, Jesper finder 3-4 

datoer som vi kan vælge mellem og Morten laver en Doddle. 

Alarm – alternative priser 

• Lene fik har snakket med èn som mente at vi ligger i den dyre ende, vi kan få det billigere andet 

stedes, vi prøver at få en anden til at se på  

E`svenstruppe lav – lokale 

• De er i første omgang i bibliotekket og får et lokale efter næste arbejds lørdag. 

Frivilligt forlig med Ümüt, fra politiet Sønderborg 

• Det er der styr på, han skal betale 250 kr. pr. mrd. 

 

Forslag om hvordan vi bruger midlerne fra SPSU  



• Punktet tages med til næste møde. 

 

Budget: 

Prioriteret budget liste 

• Næste møde 

• Luft i budget? 

 

Arrangementer: 

• Fastelavn d. 28 februar på skolen. 

Bluser med logo 

• Finn og Tanja finder et oplæg til næste møde. 

Teater, er alt på plads – hvor mange er tilmeldt de forskellige dage? 

Skolecup – skal SUF involveres? 

• Dorthe og Jens tager sig af det. 

 

Personale: 

Kompetence og uddannelse 14/15 

• Jens har fået bevilliget 40.000 kr. til uddannelse til personalet som skal bruges inden udgangen af 

2016. 

 

Gymnastiksalen: 

Er der nogen arrangementer? 

• Der bliver lavet gulv i vinterferien 2014 

Skal ben sparkerne bruge gymnastiksalen 

• De vil ikke være i vores lokaler alligevel. 

 

Evt. 

• Karin kender en som gerne vil hjælpe hvis vi vil have nyt logo. 

• Vi skal lige være bedre til når vi sender noget ud at tænke på at det ikke skal være rodet, men gerne 

lidt lækkert. 

• Jens skal lige sende en mail med prislister til Dorthe med priser på kopier fra kopimaskinen. 

• Lejerskole, er der brug for mere hjælp? Der skal cykler transporteres. 

• Stormskade, er der kommet penge? Vides ikke. 

• Morten undersøger med Wideboard til næste møde 



• Maling skal gerne holdes i SFO og billedkunst. 

• Finn tager fat i en mand ang. solceller, det køre ikke. 

• Vi kan måske få/arve nogle bål ting fra spejder hytten. 

 

Næste møde: 

Alarmer. 

Næste arbejdslørdag skal der ryddes et rum til Svenstrup laug senest i april. 

SPSU (Jens) 

Prioriteret budget liste 

Spørge HJP om en hytte i skoven ved sandvig eller lign. Evt. pris. 

Bladet rundt om stevning, skal vi lave det og i Guderup. 

Fastlægge datoer til reng. Lørdage og arbejdslørdage. 


