
Referat	  fra	  bestyrelsesmøde	  D.	  25/6-‐2014	  	  
Tilstede:	  Lene,	  Kia,	  Torsten,	  Sandra,	  Tanja,	  Morten,	  Jens	  

Fraværende:	  Karin,	  Finn,	  Nina.	  

Referent:	  Tanja	  Andersen	  

Referat	  sendt	  til:	  Bestyrelsen	  og	  Skoleleder.	  

	  

Skolelederen	  beretter:	  

• 	  Nu	  er	  skoleåret	  ved	  at	  være	  slut	  og	  der	  er	  ro	  på	  alle	  eleverne.	  Vi	  har	  valgt	  at	  starte	  op	  næste	  år	  
med	  5	  grupper	  og	  vi	  har	  fået	  en	  lærer	  der	  passer	  ind,	  Pegasus	  bliver	  til	  næste	  skoleår	  20	  elever,	  alle	  
andre	  grupper	  bliver	  på	  max.	  18	  elever,	  da	  der	  startes	  5	  grupper	  op	  og	  ikke	  6	  grupper	  til	  næste	  år	  så	  
er	  det	  begrænset	  hvor	  mange	  nye	  elever	  der	  bliver	  plads	  til,	  i	  Orion	  vil	  der	  komme	  nogle	  på	  
venteliste	  ellers	  er	  alle	  optaget	  efter	  ferien.	  

• Den	  nye	  0.	  klasse	  kommer	  til	  at	  hedde	  Herkules,	  de	  får	  undervisningslokale	  i	  det	  mellemste	  lokale	  
på	  gammelgang	  i	  tilknytning	  til	  SFO,	  de	  andre	  klasser	  bliver	  hvor	  de	  er	  nu.	  

• Kontaktlærer	  fordelingen	  bliver:	  Søren	  –Pegasus,	  Ulla-‐Cassiopeia,	  Else-‐Orion,	  Hanne-‐Lillebjørn,	  
Dorthe-‐Herkules.	  

• Efter	  ansættelse	  af	  Hanne	  som	  nu	  er	  lærer	  her	  på	  skolen,	  har	  jeg	  oplevet	  at	  lærerne	  er	  blevet	  
meget	  mere	  rolige,	  der	  ånder	  fred	  og	  fordragelighed	  

• Skolen	  har	  også	  ansat	  Maja	  Lykke	  Vohs	  som	  ny	  SFO	  leder.	  Skolen	  får	  em	  hjælper	  fra	  Kommunen,	  Pia	  
Frank	  Jensen,	  hun	  skal	  støtte	  i	  0.	  Kl.	  

• Til	  næste	  skoleår	  vil	  jens	  bede	  om	  at	  få	  2	  pædagogiske	  dage	  d.	  24/10-‐14	  og	  d.	  30/4-‐15,	  disse	  2	  dage	  
skal	  forældrene	  overtage	  undervisningen.	  

• Skolen	  skal	  næste	  skoleår	  afholdefolkeskolens	  afgangsprøve	  for	  første	  gang,	  skriftlige	  prøver	  starter	  
d.	  4/5-‐15	  mundtlige	  prøver	  starter	  d.	  1/6-‐15.	  9.	  Kl.	  har	  sidste	  skoledag	  d.	  29/5-‐15.	  Sidste	  skoledag	  
bliver	  d.	  26/6-‐15.	  

• For	  eftertiden	  hedder	  det	  9-‐klasseprøver.	  
• Jens	  vil	  søge	  om	  ikke	  at	  blive	  fritaget	  for	  prøver	  i:	  religion,	  idræt	  og	  historie.	  
• Skolen	  har	  modtaget	  40.000	  kr.	  i	  kompetence	  støtte	  som	  skal	  bruges	  inden	  1.	  Sep.	  2018	  

	  
Budget/økonomi:	  

• Umiddelbart	  vil	  vi	  indtil	  jul	  have	  et	  overskud	  på	  ca.	  175.000	  kr.	  når	  der	  er	  5	  grupper.	  
• Jens	  spørger	  Nuunu	  om	  hun	  kan	  få	  styr	  på	  vores	  budget	  hvis	  hun	  får	  en	  37	  timers	  uge	  i	  næste	  uge.	  
• Mens	  Karin	  er	  indisponibel	  vil	  Kia	  køre	  løbet	  sammen	  med	  Morten	  indtil	  videre.	  

	  
Næste	  skoleår:	  

Hvor	  placeres	  lokalerne	  og	  hvad	  skal	  der	  laves	  inden	  skolestart.	  



• De	  klasser	  der	  ligger	  nu	  vil	  blive	  hvor	  de	  er,	  så	  vil	  Herkules	  ligger	  i	  midter	  lokalet	  på	  gangen	  hvor	  
SFO`en	  ligger,	  det	  bliver	  et	  integreret	  lokale	  med	  klasse	  og	  SFO.	  

• Lene	  og	  Torsten	  tager	  til	  Brædstrup	  og	  henter	  ekstra	  borde	  og	  stole.	  
• Sandra	  tager	  ud	  til	  Kontor	  syd`s	  lagersalg	  for	  at	  købe	  2	  White	  bords	  billige	  uden	  genskin.	  

	  
Diverse:	  

Behandling	  af	  forslagene	  fra	  generalforsamling	  

• Evt.	  en	  kontaktperson	  som	  tilknyttes,	  Herkules-‐Kia,	  Lillebjørn-‐	  Lene,	  Orion-‐Tanja,	  Cassiopaia-‐
Torsten,	  Pegasus-‐Sandra.	  

Bålhytte	  status	  

• Sandra`s	  Claus	  har	  snakket	  med	  Carsten	  Davidsen	  og	  han	  vil	  presse	  på	  for	  at	  vi	  kan	  få	  den.	  

Forslag	  til	  opdatering	  af	  forretningsorden.	  

• Der	  er	  et	  forslag	  om	  at	  vi	  skal	  skrive	  ind	  i	  den	  at	  bestyrelsen	  kan	  kræve	  en	  ansøgning	  fra	  personale	  
som	  ændre	  titel.	  

• Input	  fra	  støtteforeningen	  ang.	  Cykelsponserløb	  
• Kan	  man	  lave	  det	  anderledes	  så	  man	  kan	  lave	  det	  en	  hverdag	  eller	  lave	  en	  lørdag	  hvor	  der	  blive	  

undervisning	  først,	  dette	  da	  der	  ikke	  var	  mere	  end	  ca.	  halvdelen	  af	  børene	  repræsenteret.	  

Fyraftensmøde	  med	  friskoleforeningen	  ang.	  Ansvarsfordeling??	  

• Vi	  afventer	  næste	  møde	  som	  bliver	  for	  os	  på	  Als.	  
	  
E`svenstrupper:	  

Morten	  har	  efterspurgt	  om	  vi	  kan	  få	  udsættelse	  til	  d.	  24/6.	  

• Morten	  har	  lavet	  et	  indslag	  og	  det	  er	  ok.	  
	  
Personale:	  

Hvordan	  får	  vi	  udfyldt	  de	  sidste	  huller	  med	  støttetimer	  og	  SFO.	  

• Jens	  har	  en	  plan.	  
	  
Gymnastiksalen:	  

Er	  der	  nogen	  arrangementer?	  

• Nej.	  
	  
Evt.	  



Kort	  info	  fra	  Morten.	  

• Karin	  er	  højgravid	  og	  skal	  tage	  den	  med	  ro	  og	  vil	  derfor	  ikke	  deltage	  ret	  meget	  før	  hun	  har	  fået	  baby	  
og	  føler	  sig	  klar.	  Finn	  holder	  også	  en	  pause	  da	  han	  heller	  ikke	  er	  klar.	  

T-‐shirts	  med	  logo	  

• De	  er	  lavet	  og	  kan	  nu	  bestilles.	  
• Torsten	  og	  Nina	  skal	  have	  nøgle	  og	  kode	  til	  alarmen,	  dette	  ordner	  Morten.	  
• De	  har	  været	  byttedag	  fra	  Jegsing,	  der	  mangler	  stadig	  et	  autosæde,	  dette	  kommer.	  
• Vi	  laver	  fra	  næste	  år	  engelsk	  fra	  1.	  Klasse	  og	  tysk	  fra	  3.	  klasse	  da	  det	  passer	  bedst	  med	  grupperne	  til	  

næste	  år.	  

Næste	  møde:	  

• Fritagelse	  for	  afgangsfag,	  religion,	  idræt,	  historie.	  
• Samarbejde	  med	  SUF	  gymnastik	  
• Sponserløb,	  hvordan	  gøres	  det	  næste	  år?	  
• Respons	  på	  mail	  til	  byggeforretningerne	  om	  sponserat	  til	  værktøj.	  (Lene)	  
• Næste	  møde	  er	  d.	  12.	  August.	  


