
Bestyrelsesmøde	D.	14/03-2017	
Til	stede:	Tanja,	Nina,	Mette,	Arne,	René,	Karina,	Morten,	Sandra,	og	Rikke	(medarbejderrepræsentant)	
Fraværende:	Kia	

Skolelederen	beretter:	
Er bestyrelsen interesseret i en plads i forsamlingshusbestyrelsen? Der er generalforsamling 15/3 og vi 
har tidligere haft en plads  
Sygdom i medarbejderstaben, 4 sidste uge, 4 andre denne uge gør at vi flytter rundt på ressourcerne. 
Terminsprøverne for Pegasus satte fokus på nødvendigheden af at benytte PC i stedet for iPad til 
prøverne og på at eleverne skal have større kendskab til brug af skabeloner og andre avancerede 
funktioner til brug ved skriftligt arbejde. 
8. klasses elever er i brobygning denne uge, AM er tilsynsførende torsdag og fredag og træffes derfor ikke 
på skolen disse dage. 
Næste 2 uger EL-projekt om Min og Din krop, det har været svært at få lavet aftaler om besøg på 
sygehuse, skadestuer, sundshedscenter mm. 
Maria valgt som ny AMR, skal på kursus 4.-6. april. 
Annette tager fri-for-mobberi kursus, evt. Maja senere 
Maria er dommer i Unge Forskere d. 22/3 
MUS samtaler for medarbejdere i den kommende tid 
Hjemmesideoptimering i.fh.t. søgning, tilbud fra Søgemedier A/S 
Klub-aktivitet for Andromeda og Pegasuselever, der er flere som føler sig ensomme og som keder sig om 
eftermiddagen, samtidig nærmer vi os en kritisk lav masse på de store elever. 
Fælles lejrskole september 2017 (uge 38) går til Randlevskolen v. Odder, hvor vi bl.a. kan draget nytte af at 
Maria er på hjemmebane. Besøgsmuligheder i museet Fængslet (Horsens Statsfængsel), Tunø og med 
Århus inden for rækkevidde. Alle skal af sted samlet, men ikke med samme program/indhold. 
Fælles lejrskole 2018, Vendsyssel Friskole vil gerne bytte, her er Oceanariet i Hirtshals en af 
mulighederne. 
Pædagogisk Dag om 2017/18 ligger fredag d. 21/4 i spejderhytten. 
 
	

Personale:	
• Evaluering	af	teaterprojekt	

Rikke	fortæller	at	personalet	har	oplevet	teaterprojektet	positivt,	specielt	at	se	elever	udfolde	sig	
på	en	anden	måde	end	til	daglig	i	undervisningssituationen.	Der	er	ønske	om	at	fortsætte	med	
teaterprojekt,	som	er	et	afbræk	i	forhold	til	de	naturfaglige	projekter.	Det	udfordrer	også	eleverne,	
at	skulle	stå	på	en	scene.	Tiden	til	at	få	arrangeret	teatret	har	været	rigtig	god.	Tidspunkt	for	teater	
kunne	fint	flyttes	til	uge	4-5,	da	der	er	et	landsdækkende	undervisningsforløb	(Uge	sex)	i	uge	6.	

• Stillingsopslag	lærer	til	skoleår	2017/2018:	
Der	skal	dækkes	dansk	1.	klasse.	Musik,	Idræt,	programmering/IT,	samfundsfag,	hjemkundskab	og	
håndgerning	er	ønsket.	Arne	laver	et	forslag.	
Fagsammensætning:	
Gennemgang	i	excel	

• Stillingsopslag	til	Pedel;	
Jobbet	er	meget	alsidigt	og	afvekslende	med	en	stor	grad	af	frihed	under	ansvar.	Arbejdet	foregår	
både	ude	og	inde	og	der	må	forventes	varierende	arbejdstider	hen	over	året.	
Arbejdsopgaver	som	kan	komme	i	spil	(ikke	udtømmende):	
styring	af	vedligehold/vedligehold,	mindre	håndværksmæssige	opgaver,	udenomsarealer,	



vedligehold,	snerydning	(evt.	styring	af),	el-vand-varme	indkøb	og	opfølgning,	varmestyring,	
opstilling	og	nedtagning	af	borde/stole,	affaldshåndtering,	legepladsansvarlig	(sikkerhed)	

• Gårdvagt	
Ingen	gårdvagt	lige	nu.	Har	dog	prøvet	i	perioder,	og	synes	at	det	fungerer	godt	med	sammenspillet	
blandt	store	og	små,	som	kommer	hen	til	lærerværelset,	når	der	er	brug	for	hjælp.	
Med	førskolebørn	er	der	en	voksen	med	ude.	

• Status	på	Hvidbog	
Stilstand	lige	nu.	

• Ud	i	naturen;	refleksveste	ved	gå-	og	cykelture	samt	brug	af	Universet	
Der	er	lige	nu	meget	travlt	med	det	faglige	arbejde,	og	derfor	er	det	nedprioriteret	i	en	periode.	
Forespørgsel	på	om	låse	evt.	kan	skiftes,	så	det	er	samme	nøgle	som	til	skolen.	

• Morgensamling	flyttes	til	bibliotek	
Arbejdes	der	ikke	videre	med	lige	nu,	men	der	ryddes	op	derinde,	og	der	findes	mange	materialer	
til	undervisning	

• Indskolingsgang:	"politik"	om	ikke	at	løbe	på	gangen	(ny	motorvej	og	optegning	af	de	120	ord,	
Tabeller	på	trappen	til	SFO)	
Der	er	gang	i	planlægning	af	optegning.	
	

Generalforsamling:	
-	Indkomne	forslag:	

• Forøgelse	af	skolepenge?	(Morten	laver	en	prissammenligning	ift.	andre	friskoler	
• Opdatering	af	værdigrundlag	(Vedhæftet	ikke	færdigudarbejdet	oplæg)	

Gennemgået	og	der	arbejdes	videre	med	denne	til	næste	møde	(Tanja	og	Morten)	
• Opdatering	af	vedtægter	(Morten	laver	et	oplæg	klar	til	mødet)	

Gennemgået,	arbejdes	videre	med	til	næste	møde	(Morten)	
	

-	Indkomne	forslag:	
• Ordstyrer	

Forslag	fra	bestyrelsen	Karin	Karina	Precht	Jensen	
• Kage,	kaffe	osv.	

Mette	snakker	med	Ioana	om	der	er	folk	fra	hjælpelisten,	som	ikke	er	dukket	op	til	aktiviteter,	som	
kan	bage	kage.	Bestyrelsen	laver	kaffe	og	gør	klar	inden	generalforsamlingen.		
Karina	beder	Grete	lave	stemmesedler	og	lister	med	navne	på	dem,	der	har	stemmeret.	

Igangværende:	
• Status	på	logo;	herunder	også	udskiftning	og	offentliggørelse	

Rikke	laver	et	yderlige	oplæg	til	logo.	
PR	udvalg	indhenter	nogle	tilbud	(banner,	sponsor,	kuglepenne,	bil	streamer,	alt	rundt	på	skolen)	

• Fondssøgning:	
-	Lego	Mindstorms	eller	lignende	
Der	er	søgt	fra	støtteforeningen.	Svar	den	15.	marts	
-	Nyt	til	legeplads;	herunder	muligheder	og	beslutning	
Søgt	ved	SE	vækstpulje	og	Nordea	fonden.	Elevrådet	er	inddraget	og	kommer	med	input	til	hvad	de	
kunne	ønske	sig.	



• Garderober	fra	Havnbjerg	skole	
Sættes	op	torsdag	den	16.	marts	

• Status	udlandslejrtur	for	9.	klasse	næste	skoleår	
Udskydes	til	næste	gang	

• Status	på	udvalg:	
- Formand	for	hytteudvalg	

Finn	Lehmann	vil	gerne	
- Formand	for	bygningsudvalg	

Torsten	fortsætter	

Diverse:	
• Høring	om	skole-	og	dagtilbud	(se	mail	fra	Arne	med	link)	

Karina	og	Tanja	undersøger	hvordan	andre	skoler	gør	
• Lektiecafé	

Personale	arbejder	med	tanker	om	lektiecafé	og	klubtilbud.	
• Samarbejde	med	Universe	Park:	er	vi	interesseret?	

Mette	og	Maria	er	i	kontakt	med	Universe	
• PR	for	at	sikre	og	skaffe	nye	elever	fremadrettet?	

Evt.	deltage	på	markedsdage	den	6.	maj	–	Mette	arbejder	videre	med	det.	

E`svenstrupper:	
• Arne	tager	denne	fremadrettet	
• Morten	sender	Dagsorden	til	generalforsamling	

Rundt	om	Stevning:	
• Arne	tager	denne	fremadrettet,	men	skal	lige	have	datoerne	

	

Evt.	

• Der	skal	kigges	på	økonomi	til	PC’er	til	9.	klasse	i	forbindelse	med	afgangseksamen.	Sættes	på	
dagsorden	efter	næste	økonomiudvalgsmøde.	

• Legetøj	
Vendes	på	næste	personalemøde	

• Input	fra	René	til	Bedsteforældredag	
Arne	tager	det	med	videre	

• Stevninggård	spørger	til	lån	af	spejderhytte	5	uger	hen	over	sommeren.	Det	besluttes	at	det	er	ok	


