
Referat	  fra	  bestyrelsesmøde	  D.	  13/1-‐2015	  
Tilstede:	  Torsten,	  Sandra,	  Nina,	  Søren,	  Karin,	  Jens,	  Morten,	  Tanja,	  Lene,	  Kia.	  

Fraværende:	  Finn	  

Sendt	  til:	  Bestyrelsen,	  skoleleder	  og	  Souchef.	  

Skolelederen	  beretter:	  

• Elev	  fronten:	  Benjamin	  er	  stoppet,	  i	  stedet	  er	  der	  kommet	  en	  pige	  på	  besøg	  i	  4.	  kl.	  som	  hedder	  Line.	  
Der	  starter	  en	  Rasmus	  i	  Lille	  bjørn	  fra	  Augustenborg	  på	  besøg	  d.	  19.	  	  

• Der	  er	  meget	  gang	  i	  teateret	  og	  det	  går	  godt,	  god	  aftale	  med	  Gert	  på	  forsamlingshuset.	  Børne	  
syntes	  det	  er	  sjovt	  og	  det	  går	  godt.	  

• Pegasus	  ligger	  godt	  i	  forhold	  til	  omliggende	  skoler	  i	  prøver.	  
• Lørdags	  rengøring	  gik	  fint	  og	  folk	  hyggede	  sig	  og	  var	  hurtig	  færdig.	  	  
• Det	  er	  gået	  godt	  med	  personale	  før	  jul,	  alle	  snakkede	  sammen	  og	  havde	  det	  fint.	  

	  
Diverse:	  

Flere	  elever	  i	  Pegasus	  

• Et	  forældre	  par	  har	  efterspurgt	  og	  få	  deres	  tvillinger	  i	  vores	  skole	  i	  8.	  kl.	  og	  så	  bliver	  de	  21	  elever	  i	  
pegasus	  indtil	  sommerferien	  og	  de	  har	  en	  lillebror	  som	  går	  i	  2.	  klasse	  og	  så	  har	  vi	  sikret	  vores	  
kommende	  9.	  klasse	  til	  næste	  år	  med	  17	  elever,	  der	  bliver	  indkaldt	  forældre	  til	  drøftelse	  af	  dette,	  
men	  bestyrelsen	  siger	  ok	  hvis	  det	  kun	  er	  indtil	  sommerferien,	  ellers	  vil	  det	  gå	  imod	  vores	  visioner.	  

Visioner	  for	  fysik	  og	  N/T	  (med	  henblik	  på	  at	  søge	  fonde)	  

• Der	  skal	  søges	  til	  en	  science	  pavillon	  som	  kan	  blive	  sat	  op	  evt.	  i	  forlængelse	  af	  gymnastik	  salen,	  der	  
skal	  søges	  ved	  Danfoss.	  Felsted	  har	  fået	  det	  bevilliget,	  vi	  spørger	  dem	  hvordan	  de	  har	  søgt.	  Jens	  
spørger	  dem	  i	  Felsted	  og	  Morten	  spørger	  Danfoss	  om	  vi	  kan	  søge	  hele	  beløbet	  ved	  dem.	  

Klasse	  opdeling	  til	  næste	  år.	  Fysiske	  rammer.	  

• Næste	  møde	  

Ny	  kasserer	  i	  bestyrelsen.	  

• Kia	  er	  ny	  kasserer	  da	  Karin	  har	  meldt	  fra	  da	  hun	  har	  nok	  at	  se	  til	  lige	  nu,	  men	  vil	  stadig	  være	  backup.	  

Friplads	  

• Den	  friplads	  som	  blev	  ledig	  er	  delt	  ud	  til	  en	  anden	  i	  samarbejde	  med	  Morten	  og	  Tanja	  

Status	  købsaftale	  ændringer	  

• Der	  er	  kommet	  en	  ny	  i	  stedet	  for	  Jette	  Østergaard,	  han	  hedder…….	  Næste	  møde.	  



	  
Budget:	  

Revisor	  på	  besøg.	  

• Revisor	  han	  kommer	  d.	  8	  april	  på	  besøg	  og	  tager	  min.	  2	  timer.	  

Lån:	  

• Kia	  ser	  på	  om	  vi	  skal	  lægge	  lån	  om	  til	  fastforrentet.	  

SE:	  

• Aftaler	  fortsætter	  som	  hidtil.	  
	  
Planlægning:	  

Planlægning/forberedelse	  til	  E.L.	  workshop	  d.	  27/2	  

• Bestyrelsen	  finder	  ud	  af	  hvad	  der	  er	  vigtigt	  for	  deres	  børn	  at	  lave/lære.	  

Generalforsamling,	  hvem	  er	  på	  valg	  og	  hvem	  ønsker	  at	  fortsætte,	  planlægning.	  

• Dato	  bliver	  d.	  21.	  april	  og	  på	  valg	  er	  Morten,	  Lene,	  Tanja	  fra	  bestyrelsen	  og	  Finn	  og	  Nina	  som	  
suppleant.	  Alle	  skal	  overveje	  om	  de	  vil	  fortsætte.	  

Spejderhytten	  

o Vedligeholdelse,	  hvordan?	  
• Spejderhytten	  skal	  bruges	  rigtig	  meget	  til	  natur	  videnskab	  hvor	  de	  gerne	  vil	  tage	  ting	  med	  ind.	  

	  
E`svenstrupper:	  

• Kia	  skriver	  ang.	  Spejderhytten,	  og	  indskrivning.	  
	  
Personale:	  

Ansøgning	  til	  personale	  (ekstra	  lærer).	  

• Vi	  mangler	  en	  med	  linjefag	  i	  Matematik,	  musik,	  tysk,	  engelsk-‐små	  og	  mellemgruppe,	  Søren	  laver	  en	  
stillingsopslag.	  

Pædagog	  medhjælper.	  

• Der	  skal	  være	  en	  pædagog	  medhjælper	  når	  der	  er	  så	  mange	  børn	  som	  der	  er	  i	  SFO,	  vi	  kan	  måske	  få	  
Betina	  til	  at	  blive	  som	  medhjælper	  i	  20	  timer	  hvor	  vi	  skal	  betale	  de	  10	  timer	  og	  kommunen	  de	  
resterende.	  

	  



	  
Gymnastiksalen:	  

Er	  der	  nogen	  arrangementer?	  

• Nej.	  
	  
Evt.	  

T-‐shirts	  med	  logo	  på	  (Tanja)	  

• Klar	  til	  bestilling	  fra	  på	  mandag	  

Vagt	  ved	  ferie?	  Var	  den	  ok.	  

• Den	  er	  ok.	  Husk	  at	  tjekke	  skrå	  vinduer	  i	  blæsevejr,	  maile	  listen	  til	  Jens.	  
• Alle	  paner	  skal	  tjekkes.	  
• Måtter	  til	  gymnastik	  er	  ikke	  afhentet,	  Sandra	  henter	  dem	  inden	  fastelavn	  i	  februar.	  
• Ib	  vil	  gerne	  have	  2000	  kr.	  for	  leje	  af	  lyd	  udstyr	  som	  han	  låner/lejer	  noget	  af	  det	  af.	  
• Akustikken	  i	  køkkenet	  er	  ikke	  så	  godt.	  
• Julefrokosten	  skal	  organiseres	  lidt	  bedre	  med	  at	  afholde	  den.	  
• Kan	  man	  få	  en	  kantine	  mad	  en	  gang	  imellem	  som	  børene	  kan	  købe,	  det	  har	  vi	  ikke.	  
• Mælke	  ordning	  kan	  det	  fungere	  nu.	  

	  

	  

	  


