
Referat fra bestyrelsesmøde D. 27-5-2014 

Tilstede: Karin, Morten, Thorsten, Finn, Kia, Sandra, Nina, Jens, Søren Flensborg, Tanja, Lene. 

Fraværende: Ingen. 

Referent: Tanja Andersen 

Sendt til: Bestyrelsen og Skoleleder 

 

Skolelederen beretter: 

• På elevsiden ser det godt ud, siden en elev stoppede, er der kommet mere ro på i Cassiopeia, der er 

startet en ny pige i stedet på hans plads, hun hedder Mathilde og går også i 5. klasse. 

• I Lillebjørn opleves der at børnene alle har fundet deres plads i klassen og der er kommet mere ro 

på. 

• Orion opleves der ro og harmoni, eleverne har det godt og den nye pige er glad for skolen hun 

stråler som en sol, forældrene er meget glade. 

• Pegasus er en klasse i udvikling, eleverne er vokset med opgaven, det at blive ældre og dermed 

større udfordringer. 

• Der har været et møde med Jesper Aaskov, (leder af UUV) og Anja UUV, da hun skulle have 

kommet med uheldige udtalelser for skolen, hun skulle have fra rådet elever at søge på Svenstrup 

friskole, problemet skulle være løst. 

• Mandag d. 2. Juni kommer Søren på besøg i 6. Kl. og Emma på besøg i 3. Kl. og til kommende 9. Kl. 

er Nickolaj C. indmeldt, han kommer evt. på besøg før ferien. 

• Lejerskolen forløb fint, eleverne havde en super god oplevelse, tirsdag med besøg i Tønder, onsdag 

med besøg på Mandø, torsdag med o-løb, med poster i Tønder og på Jejsing skole. Ideen med 

skoleskift er fin økonomisk. Jejsing skole har også givet udtryk for at de var glade for opholdet her 

på skolen. 

 

Budget: 

• Der har været snakket om at der skal betales til en revisor som kan hjælpe og vejlede Nuunu til at 

komme på rette kurs. Hun skal til i gang med EDB brugs så hun kan trække de tal ud hun skal 

kunne. Nuunu har lige lavet løn sammen med Ulla, dette har hun fået på plads. 

 

E`svenstruppe: 

• Skolen skriver noget. 

 

 

Diverse 

Gruppedannelse til næste skoleår 



• Der kom kun 3 elever med forældre til det møde med de potentielle nye til 9. klasse. 

• Jens og Søren har set på det med 5 grupper og 6 grupper til næste år, lærerne er mest til 6 grupper 

da der stadig vil være lidt pladser på de forskellige hold. 

• Der vil ved 6 grupper være et overskud på ca. 86.000 kr. og ved 5 grupper vil der være et overskud 

på ca. 187.000 kr. 

• Spørgerunde på om man er til 5 eller 6 grupper, der var delte meninger, men flertallet siger 6 

grupper. 

 Hvornår tager vi elever på prøve. 

• Lærernes udgangspunkt er at man tager 1 elev ind af gangen for hver lærer, men det er en 

vurdering som den enkelte lærer og skoleleder laver for hver elev. 

Indstilling fra fripladsudvalget. 

• Der har været 2 ansøgninger til fripladser, men udvalget har valgt den ene og det er blevet 

vedtaget. 

Behandling af forslagene fra generalforsamling 

• Næste møde. 

Sand til sandkassen 

• Broballe mørtel kan levere det billigt og tippe det af, Jens undersøger det og Finn kan komme med 

Weidemann og fylde selve sandkassen. 

Alarm 

• Der kan fås noget som filmer når der kommer nogen og evt. en lampe som lyser i måske 10 min. Så 

det er synligt for andre. 

Bålhytte status 

• Næste møde. 

Samarbejde med SUF gymnastik 

• Næste møde 

Postkasse 

• Kia sørger for en postkasse og får den skruet op. 

 

Ny hjælpeliste 

• Den laver Lene. 



 

Indbydelse til Sund i syd i Guderup d. 23. August. 

• Det tager Tanja og Kia til og sørger for at skaffe ca. 5 ting som er gamle antikke sager. 

 

Forretnings orden: 

Forretningsgangen gennemgås med ændringer. 

• Den er gennemgået med ændringer og godkendt og underskrevet. 

 

Personale: 

SFO 2014/2015 tiltag. 

• At man skiller af med skolepenge og evt. mini sfo penge, forældre betalingen ændres ikke, men det 

hedder bare noget andet. 

Invitation fra kommunen vedr. foreninger og friskoler, musik skoler 

• Lene tager med for rideskolen. 

 

Gymnastiksalen: 

Er der nogen arrangementer? 

• Der er ikke noget. 

 

Beslutninger: 

• Fremadrettet skal der altid være et punkt der hedder E`svenstrupper. 

 

Evt. 

Evaluering af lejerskolen 2014. 

• Fra den pædagogiske side har det været en meget god og spændende tur som har været meget 

lærerig, det var en stor oplevelse for alle. 

• Næste møde er d. 23. Juni kl. 19.00 

• Kia laver et nyhedsbrev. 

• Tanja sender datoer for arbejdsdage og hovedreng. Til Kia. 

• Der er stadig nogle få elever som har lidt svært ved at møde til tiden og timer og morgensamling 

skal starte til tiden. 

• Fysik lokale 

• Kia har sendt en ansøgning afsted til OK kort. 

• Skademanden siger vi snarest skal skifte fugerne på gavlenden på gymnastiksalen. 

• Der er skiftet låse ved radioamatørerne så derfor kan vi ikke komme ind med skolens H-nøgle. 


