
Referat	  fra	  bestyrelsesmøde	  D.	  24/3-‐2015	  
Tilstede:	  Tanja,	  Finn,	  Kia,	  Morten,	  Else,	  Søren,	  Sandra,	  Lene.	  

Fraværende:	  Karin,	  Torsten,	  Nina.	  

Referat	  sendt	  til:	  Bestyrelsen	  og	  skoleleder	  

	  

Skolelederen	  beretter:	  

• Siden	  sidst	  har	  Jens	  holdt	  en	  mini	  mus	  med	  Annette	  –	  hun	  er	  meget	  glad	  for	  at	  være	  her,	  det	  er	  jo	  
dejligt.	  Der	  har	  været	  en	  del	  sygdom	  blandt	  personale.	  Projektugen	  er	  afsluttet,	  der	  har	  været	  
meget	  udendørs	  og	  børnene	  har	  været	  glade	  for	  det.	  Herkules	  har	  været	  i	  bålhytten,	  det	  var	  
hyggeligt	  og	  de	  lugtede	  meget	  af	  bål	  da	  de	  kom	  hjem.	  Jens	  har	  snakket	  med	  Kommunen	  ang.	  
science	  pavillon.	  Jannik	  er	  optaget	  på	  skolen.	  	  

	  
Elevtal	  og	  klasseinddelinger	  

• 0-‐1	  kl.,	  2	  kl.	  3-‐4	  kl.,	  5	  kl.	  6-‐7	  kl.	  8-‐9	  kl.	  til	  næste	  skoleår.	  Dem	  der	  er	  på	  venteliste	  i	  kommende	  2.	  
klasse	  og	  i	  kommende	  5.	  klasse	  får	  besked	  om	  at	  der	  er	  plads	  til	  dem	  efter	  sommerferien.	  

	  
Fremtidsvisioner,	  opdatering	  

• Der	  kommer	  en	  lille	  opdatering	  på	  hjemmesiden.	  
	  
Budget:	  

Opdatering	  af	  budget	  iht.	  Nuværende	  elevtal	  

• Der	  er	  ikke	  helt	  styr	  på	  det,	  men	  det	  er	  blevet	  bedre,	  der	  er	  så	  også	  blevet	  flyttet	  nogle	  poster	  rundt	  
så	  det	  skulle	  give	  bedre	  mening.	  	  

Budget	  klar	  til	  revisor.	  

• Det	  nye	  budget	  er	  klar	  til	  revisor.	  

Er	  der	  behov	  for	  en	  pedel	  

• Vi	  kunne	  evt.	  få	  en	  der	  skal	  ud	  i	  flexjob	  eller	  job	  træning,	  Jens	  snakker	  med	  kommunen	  om	  dette.	  
Der	  er	  plads	  i	  budgettet	  nu	  hvor	  den	  pædagogmedhjælper	  vi	  havde	  budgetteret	  med	  bliver	  ansat	  i	  
flexjob	  ordningen,	  så	  vi	  kun	  skal	  betale	  halvdelen.	  

Justering	  af	  skolepenge	  

• Vi	  stiller	  forslag	  om	  at	  hæve	  skolebetalingen	  med	  25	  kr.	  Samt	  SFO	  betalingen	  med	  25	  kr.	  fra	  næste	  
skoleår	  pr.	  barn.	  



Science	  lokale	  

• Det	  var	  rigtigt	  spændende	  at	  se	  det	  lokale	  som	  de	  har	  lavet,	  vi	  fik	  mange	  idèer	  til	  hvad	  vi	  også	  
kunne	  lave.	  Der	  kommer	  et	  nyt	  møde	  hvor	  vi	  kan	  diskuter	  hvad	  vi	  gør.	  29.	  april	  kl.	  19.00.	  

Fondsøgning	  

• Der	  bliver	  søgt	  undervisningsmaterialer	  til	  fysik/kemi	  undervisning	  ved	  Danfoss.	  Lene	  laver	  en	  
ansøgning	  og	  Morten	  læser	  den	  efterfølgende.	  

Status	  på	  købsaftalen	  

• Der	  er	  intet	  nyt	  endnu,	  men	  Lene	  er	  på	  sagen.	  
	  
E`svenstrupper:	  

• Punktet	  kommer	  med	  på	  næste	  møde	  da	  det	  godt	  kan	  nås.	  
	  
Personale:	  

Ansættelse	  af	  ny	  lærer,	  hvem	  skal	  til	  samtale?	  

• Vi	  tager	  4	  personer	  til	  samtale.	  Samtaler	  finder	  sted	  d.	  14/4-‐2015	  kl.	  16	  og	  frem	  samt	  1	  enkelt	  d.	  
8/4	  

• Kenny	  er	  stoppet	  efter	  eget	  valg.	  

Skal	  vi	  have	  en	  medarbejder	  repræsentant	  med	  til	  bestyrelsesmøderne.	  

• Der	  kom	  mange	  input,	  men	  der	  er	  enighed	  om	  at	  de	  kommer	  med	  til	  møderne.	  Efter	  dialog	  med	  
lærerne	  er	  vi	  blevet	  enige	  om	  at	  personalet	  deltager	  på	  rotation	  og	  at	  der	  afsættes	  tid	  til	  timerne	  i	  
lokalaftalen.	  	  

	  
Diverse:	  

Der	  skal	  sættes	  noget	  i	  gang	  med	  de	  overvågningskameraer	  vi	  har	  bestilt.	  (Lene)	  

• Torsten	  planlægger	  det	  til	  næste	  arbejdslørdag,	  Finn	  snakker	  med	  ham.	  	  

Reklame	  skilte,	  ridehallen.	  

• God	  ide	  med	  et	  skilt	  i	  ridehallen,	  det	  laves	  og	  hænges	  op,	  Morten	  ser	  på	  det.	  

Statistik	  over	  hvor	  børene	  kommer	  fra.	  

• Næste	  møde.	  
	  
Gymnastiksalen:	  

Er	  der	  nogen	  arrangementer?	  



• Nej,	  gymnastik	  er	  stoppet	  og	  starter	  først	  igen	  til	  efteråret.	  
	  
Evt.	  

• Der	  bliver	  tømt	  affald	  hver	  uge.	  

Areal	  ved	  spejderhytten	  

• Det	  snakker	  Lene	  med	  Mathiesen	  om	  vi	  fortsat	  må	  bruge.	  

Nye	  projekt	  ting	  til	  markedsdage	  og	  skilte.	  

• Der	  er	  kommet	  skilte	  til	  markedsdag	  og	  Jens	  sørger	  for	  at	  der	  kommet	  et	  forsøg	  til	  det.	  Kia	  laver	  ny	  
flyer	  efter	  generalforsamlingen	  når	  de	  nye	  priser	  kommer.	  
	  

• Info	  tavler	  skal	  opdateres	  med	  nyt.	  
• Der	  er	  styr	  på	  pædagogisk	  dag	  og	  de	  forældre	  der	  skal	  komme.	  
• Gulvet	  i	  SFO	  skal	  laves	  da	  det	  ikke	  har	  det	  så	  godt	  mere.	  Kia	  snakker	  med	  Christoffer.	  
• Næste	  møde	  er	  d.	  5/5-‐	  2015	  kl.	  19.00	  
• Karin	  F.	  Jensen	  vil	  gerne	  være	  ordstyre	  på	  generalforsamlingen.	  

	  


