
Referat	  fra	  bestyrelsesmøde	  D.	  5/5-‐2015	  
Tilstede:	  Kia,	  Morten,	  Torsten,	  Sandra,	  Nina,	  Karin,	  Jens,	  Gitte,	  Tanja,	  Lene.	  

Fraværende:	  Ingen	  

Sendt	  til:	  Skoleleder	  og	  skolebestyrelsen.	  

Konstituering:	  

• Morten	  Carstensen	  er	  fortsat	  formand,	  Lene	  Christiansen	  er	  forsat	  næstformand,	  Kia	  Jakobsen	  blev	  
kassere,	  Tanja	  Andersen	  blev	  fortsat	  sekretær.	  

Introduktion	  til	  bestyrelsesarbejdet	  
Hvem	  er	  vi	  
	  

• Alle	  har	  præsenteret	  sig	  og	  ved	  hvem	  hinanden	  er.	  
	  
Forretningsorden	  
	  

• Den	  blev	  gennemgået.	  
Tavshedspligt	  

• Er	  oplyst	  for	  de	  nye	  og	  opfrisket	  for	  de	  gamle.	  

Mødekalender:	  

Hvornår	  afholdes	  der	  møder.	  

• Der	  afholdes	  møde	  frem	  over	  møde	  den	  2.	  tirsdag	  i	  hver	  måned,	  næste	  møde	  er	  så	  d.	  9/6-‐2015	  

Udvalg:	  

Nedsættelse	  af	  hytteudvalg	  

• Der	  er	  10	  personer	  som	  har	  meldt	  sig	  og	  de	  bliver	  et	  hytte	  udvalg.	  

Fordeling	  af	  udvalg	  i	  bestyrelsen	  

• Det	  er	  som	  det	  plejer,	  så	  ingen	  ændringer.	  

Skal	  de	  på	  hjemmesiden	  eller	  intra	  

• Morten	  Sørger	  for	  at	  ligge	  en	  rubrik	  på	  hjemmesiden	  med	  Udvalg.	  

Skolelederen	  beretter:	  

• Der	  er	  kommet	  en	  ny	  pige	  til	  så	  lille	  bjørn	  er	  nu	  fyldt	  op.	  Pegasus	  er	  startet	  med	  deres	  eksamen.	  Før	  
skolebørn	  er	  startet	  med	  5	  glade	  børn.	  Ulla	  har	  taget	  lidt	  flere	  timer,	  Jens	  og	  Ulla	  finder	  ud	  af	  om	  



hun	  vil	  arbejde	  fuld	  tid	  fra	  sommerferien	  af.	  En	  dame	  som	  hedder	  Susanne	  starter	  som	  pedel	  
medhjælper	  som	  er	  klar	  til	  både	  inde	  og	  udendørs	  og	  hun	  er	  her	  her	  37	  timer,	  i	  første	  omgang	  i	  1	  
måned.	  	  Annette	  er	  glad	  for	  at	  være	  her	  og	  alle	  er	  glade	  for	  hende.	  

• Der	  kommer	  et	  udspecificeret	  tilbud	  på	  Science	  lokale.	  	  
• Der	  bliver	  for	  næste	  år	  i	  Pegasus	  20	  elever	  da	  de	  godt	  kan	  rumme	  det	  og	  der	  var	  stor	  opbakning	  fra	  

forældrene.	  
	  
Personale:	  

Status	  

• Der	  var	  ingen	  status	  fra	  personale	  da	  der	  ikke	  var	  nogen	  repræsentant	  der.	  

Timer	  nok	  til	  næste	  skoleår	  

• Pernille	  er	  ansat	  på	  en	  1	  årig	  kontrakt	  og	  vi	  mangler	  så	  ca.	  en	  halv	  stilling	  for	  at	  dække	  vores	  skole	  
skema	  på	  tilfredsstillende	  vis	  til	  næste	  år	  når	  Ulla	  er	  tilbage	  på	  fuld	  tid.	  	  

Kontrakter	  Jens	  og	  Dorthe	  

• Revisoren	  havde	  anmærkninger	  vedr.	  Jens`	  og	  Dorthes	  kontrakter.	  Jens	  skal	  have	  tillæg	  hvor	  der	  er	  
påført	  den	  lønstigning	  vi	  har	  aftalt	  i	  sin	  tid.	  Dorthe	  skal	  have	  kontrakt	  på	  at	  hun	  nu	  er	  børnehave	  
leder	  og	  der	  skal	  rettes	  på	  lønnen,	  så	  den	  modsvarer	  stillingen.	  Morten	  har	  gjort	  dem	  klar	  de	  skal	  
bare	  underskrives.	  

Backup	  rengøring	  

• Der	  skal	  en	  tilkald	  eller	  noget	  til	  når	  Birgitte	  er	  syg	  i	  længere	  tid	  til	  at	  gøre	  toiletter	  rene,	  ansvarlig?	  

Fast	  tilknyttet	  vikar	  

• Der	  er	  mangel	  på	  vikar	  overalt,	  der	  er	  næsten	  ingen	  at	  få	  og	  når	  vi	  mangler	  så	  er	  de	  ofte	  hyret	  til	  et	  
andet	  sted.	  

	  
Budget:	  

• Månedlig	  opfølgning	  ser	  fint	  ud,	  der	  er	  afstemt	  på	  både	  bank	  og	  konto	  indtil	  d.	  15-‐04.	  
	  
Pædagogisk	  dag:	  

Struktur	  

• Der	  skal	  en	  struktur	  til	  som	  fungere	  og	  det	  skal	  gøres	  klart	  hvem	  der	  gør	  hvad,	  evt.	  at	  pædagogerne	  
laver	  en	  plan.	  

Science	  lokale:	  

Opfølgning	  fra	  Science	  lokale	  workshop	  



• Der	  kom	  mange	  forskellige	  input,	  men	  der	  er	  ingen	  løsning	  endnu	  pga.	  økonomi.	  Lene	  er	  ved	  at	  
undersøge	  hvad	  muligheder	  der	  er	  ved	  en	  arkitekt.	  

Status	  på	  igangværende	  aktiviteter	  	  

• Ny	  ansøgning	  er	  næsten	  færdig.	  Lene	  og	  Morten	  er	  i	  gang.	  
• Vil	  have	  udspecificeret	  tilbud	  på	  udstyr,	  så	  vi	  bedre	  kan	  tilpasse	  og	  søge	  det	  vi	  har	  behov	  for.	  
• Lene	  undersøger	  ved	  Danske	  mindretals	  skoler	  i	  Flensborg	  området	  om	  der	  er	  andre	  udbydere	  i	  

Tyskland	  af	  udstyr	  til	  Science	  lokaler.	  
	  
E`svenstrupper:	  

Hvad	  skal	  der	  i	  næste	  gang.	  

• Sandra	  skriver	  noget	  også	  til	  rundt	  om	  Stevning.	  Lene	  læser	  det	  igennem.	  	  
	  
Evt.	  

Forespørgsel	  på	  møde	  fra	  E’Svenstruppelaug	  
• De	  vil	  gerne	  i	  dialog	  med	  os	  ang.	  ting	  som	  skolen	  kan	  bruges	  til.	  

	  
Forplejning	  lejrtur	  

• Der	  er	  10	  personer	  til	  at	  lave	  mad	  som	  skal	  fryses	  til	  at	  tage	  med,	  de	  kommer	  tirsdag	  og	  onsdag	  i	  
næste	  uge.	  

	  
Hvad	  gør	  vi	  med	  afgang	  for	  9.	  klasse?	  

• Der	  skal	  laves	  en	  tradition	  for	  noget,	  nogle	  holder	  spisning	  og	  nogle	  holder	  taler.	  
	  
Næste	  møde:	  

• Kostpolitik	  (Lene)	  
• Skorstensfejer	  spejderhytten	  
• Opfølgning	  på	  forslag/input	  fra	  generalforsamling	  
• Ønske	  fra	  radioamatører	  
	  


