
Referat	  fra	  bestyrelsesmøde	  D.	  9/9-‐2014	  
	  

Tilstede:	  Karin,	  Torsten,	  Finn,	  Sandra,	  Nina,	  Kia,	  Lene,	  Jens,	  Morten,	  Tanja.	  

Fraværende:	  Ingen	  

Sendt	  til:	  Bestyrelsen	  og	  Skolelederen	  

Skolelederen	  beretter:	  

• 80	  børn	  og	  de	  trives,	  der	  er	  også	  32	  elever	  i	  SFO	  i	  år,	  mod	  47	  elever	  sidste	  år	  og	  9	  i	  SFO,	  der	  har	  
været	  forældremøder	  med	  godt	  fremmøde,	  Nuunu	  har	  fået	  godt	  hjælp	  fra	  en	  dame	  så	  det	  går	  godt	  
nu,	  hun	  er	  ved	  at	  få	  styr	  på	  pbs.	  Der	  er	  travlt	  på	  skolen	  og	  tiden	  går	  hurtig	  syntes	  personalet,	  der	  er	  
ved	  at	  være	  styr	  på	  det	  der	  skal	  indberettes.	  De	  nye	  lærer	  fungere	  fint	  og	  indgår	  fint	  i	  deres	  fælles	  
team,	  Maja	  har	  en	  lidt	  hård	  tone,	  det	  har	  Jens	  taget	  en	  snak	  med	  hende	  om.	  	  

• Jens	  mener	  at	  Nuunu	  skal	  op	  på	  20	  timer	  på	  kontoret	  om	  ugen	  for	  at	  nå	  sit	  arbejde.	  
• Der	  var	  fra	  forældre	  siden	  en	  bred	  opbakning	  til	  køb	  af	  spejderhytten.	  
• Vi	  skal	  huske	  åben	  skole	  d.	  6.	  november.	  

	  
Budget:	  

Overblik	  

• Der	  er	  underskud	  på	  kontoen,	  men	  det	  ser	  fornuftigt	  ud.	  

Skolepenge	  struktur	  

• Det	  var	  spørgsmål	  om	  vi	  skal	  tage	  penge	  for	  de	  mindste	  børn	  i	  stedet	  for	  de	  største	  når	  man	  har	  3	  
børn	  eller	  flere	  fra	  3.	  klasse	  og	  ned	  for	  at	  få	  flest	  tilskud	  til	  mini	  SFO.	  Vi	  vil	  ikke	  gøre	  mere	  ved	  det	  i	  
dette	  skoleår	  da	  der	  har	  været	  forvirring	  nok	  med	  skolepenge	  og	  det	  er	  ikke	  helt	  på	  plads	  endnu,	  
punktet	  skal	  tages	  op	  igen	  til	  næste	  skoleår.	  

Flere	  sekretær	  timer	  

• Ja,	  Nuunu	  får	  med	  tilbagevirkende	  kraft	  fra	  1.	  september	  flere	  timer,	  hun	  går	  fra	  13,2	  timer	  til	  20	  
timer.	  

	  
Klager	  over	  kommunen:	  

• Vi	  vil	  have	  slettet	  punkt	  7	  om	  at	  Sønderborg	  kommune	  skal	  have	  det	  halve	  af	  overskuddet	  ved	  salg	  
af	  skolen	  som	  overstiger	  2	  mill.	  Og	  at	  ændre	  ordlyden	  i	  punkt	  5.	  Lene	  laver	  et	  oplæg	  til	  kommunen	  
og	  ser	  hvor	  villig	  de	  er.	  

	  
	  
	  



Spejderhytten:	  

Tilbagemelding	  fra	  forældre.	  

• Til	  forældremøderne	  blev	  det	  modtaget	  meget	  positivt.	  Der	  skal	  findes	  ca.	  20.000	  kr.	  i	  budget	  til	  
forbrug	  og	  der	  skal	  laves	  et	  udvalg	  som	  udelukkende	  står	  for	  hytten	  også	  til	  arbejdslørdag.	  

Tilbagemelding	  fra	  spejderne.	  

• De	  vil	  rigtig	  gerne	  sælge	  den	  til	  os,	  men	  på	  visse	  betingelser	  og	  det	  lyder	  meget	  fornuftigt.	  Der	  er	  
møde	  med	  Carsten	  i	  morgen	  ang.	  videre	  forhandlinger.	  Vi	  undersøge	  hvad	  den	  skal	  koste	  og	  hvad	  vi	  
får	  med	  for	  pengene,	  måske	  vi	  kan	  noget	  ekstra	  for	  pengene.	  

	  
E`svenstrupper:	  

• Der	  skal	  sættes	  noget	  i	  om	  loppemarked.	  Der	  skal	  sættes	  noget	  i	  ”rundt	  om	  stevning”	  senest	  d.	  17.	  
Sept.	  Dette	  gør	  Kia	  og	  Lene	  læser	  korrektur.	  

	  
Gymnastiksalen:	  

Er	  der	  nogen	  arrangementer?	  

• Der	  er	  gymnastik	  torsdag	  til	  kl.	  17.30	  og	  Orion	  skal	  sove	  i	  gymnastiksalen	  fra	  torsdag	  til	  fredag.	  
	  
Diverse:	  

• Brand	  alarmer	  bliver	  tjekket	  til	  arbejdslørdag.	  
• Der	  bliver	  sat	  video	  overvågning	  op	  på	  skolen	  til	  udendørs,	  pris	  ca.	  15.000	  kr.	  og	  så	  trækker	  vi	  selv	  

kabler.	  Lene	  undersøger	  vandalarmer	  om	  det	  kan	  sættes	  sammen	  med	  det	  andet	  som	  HJP	  er	  ved	  at	  
lave.	  

	  
Evt.	  

• Lene	  sørger	  for	  nyt	  banner	  ved	  vista	  print.	  
• Der	  skal	  være	  personale	  ude	  ved	  børene	  når	  de	  overgår	  fra	  skole	  til	  SFO.	  
• Kia	  får	  adgang	  til	  banken.	  
• Julefrokost	  er	  d.	  5.	  december	  i	  år	  for	  bestyrelsen	  og	  personale	  med	  påhæng.	  
• Byggemøde	  har	  snakket	  om	  at	  lave	  en	  længde	  springs	  bane	  hvis	  skolen	  vil	  bruge	  den.	  
• Tanja	  vil	  gerne	  købe	  en	  pavilion	  til	  når	  vi	  skal	  langs	  til	  markedsdage	  og	  det	  er	  ok.	  Tanja	  finder	  en	  

passende	  og	  en	  pris.	  
• Vores	  brochure	  skal	  opdateres,	  dette	  gør	  Kia.	  
• Der	  skal	  være	  ryddet	  bede	  op	  i	  Pegasus	  om	  fredagen	  til	  når	  der	  kommer	  forældre	  til	  rengøring	  om	  

lørdagen.	  
• Pædagogisk	  dag	  er	  flyttet	  fra	  d.	  24.	  til	  d.	  31.	  Okt.	  
• Kan	  vi	  søge	  støtteforeningen	  om	  penge	  til	  nye	  stole	  til	  børene,	  dette	  er	  i	  gang.	  
• Kan	  vi	  få	  et	  fysik	  forsøg	  til	  markedsdage.	  	  


