
Referat bestyrelsesmøde D. 14/08-2019 
Til stede: Kristoffer, Heidi, Anja, Charlotte, Morten, Karina, Lenette, Arne, Rikke 
(medarbejderrepræsentant) 
Fraværende:  

19.00-19.10: Bemærkninger til skolelederens beretning 
Nye elever 
Hen over sommeren er der tilkommet 4 nye elever, alle i indskolingen. Ud over disse 4 er der muligvis 
endnu en på vej i 1. klasse. 
Skolens opslag på Facebook om ledige pladser deles flittigt og er set af ca. 4.000 personer. 
 
Mobilpolitik 
For at sikre elevernes nærvær og samvær, har vi besluttet at alle elever afleverer deres mobiltelefon til 
morgensamling og at de får den udleveret igen ved afslutningen af sidste time. Indtil videre er der kun 
begrænset brok fra eleverne over dette. 
 
PMU - praktisk/musiske fag 
Der er kommet nye regler, som betyder at der indføres en praktisk prøve i PMU som udtræksfag. Vi 
kommer til at tilbyde Madkundskab som prøvefag, da det er det fag vi har de bedste faciliteter til i den 
fagpulje, som er til rådighed. De første som kan komme til prøve, er dem som nu går i 7. klasse. 
 
Velkomstfolder 
Jeg har været ved at forfatte en lille velkomstfolder til nye forældre. Jeg mangler lidt info fra 
Støtteforeningen og kontaktnumre/-navne når man som forælder er i tvivl om, hvad man gør omkring 
rengøring mm. 

Kommentarer: 
Snak om at ringe til nye forældre efter 3 mdr. for at høre hvordan det har været at starte på skolen og 
hvordan det går. Det gør Kristoffer. 

Opdatering til bestyrelsen med ind- og udmeldelser, så rengøringsliste og hjælpeliste kan opdateres. 
Kristoffer laver et oplæg til en huskeliste. 

19.10-19.25: Økonomiopfølgning 
Vi følger budgettet og er gået ind i august med positiv likviditet. 

Opsætning af VPN forbindelse for at Jeanette kan arbejde hjemmefra en gang om ugen, kan ikke lade sig 
gøre med vores nuværende udstyr. Claus har arbejdet med det og har fået et tilbud på ca. 8.000 kr. + 
moms. Arne og Claus undersøger om vi kan få det gjort billigere, men der er enighed om at vi skal have VPN 
forbindelsen til at fungere. 

19.25-19.30: Indkommen mail 
Morten svarer i denne uge.  

19.30-21.40: Igangværende opgaver 
• Salg af hytten (underskrift af fuldmagt, referater osv.) 



• Status på opgaver fra tavlen på sidste møde 
Gennemgået 

• Bålhytte 
Karina og Morten repræsentere Svenstrup Friskole. Vi afventer om SUF og Sventrup Landsbylaug vil 
være med. 

• Planlægning af markedsdag i Nordborg d. 7/9-19 
Arne, Karina og Charlotte deltager og koordinerer det praktiske. 

• Planlægning af arbejdslørdag i september 
Bygningsudvalget har møde i løbet af de næste 14 dage.  

• Ukrudtsudvalg 
4 forældre vil stå for at fjerne ukrudt. Heidi og Kristoffer sørger for en plan for beplantning af 
områder, som på sigt kan blive vedligeholdelsesfri.  

• Pedelgruppe 
Personalet sørger for tavle til opgaver til pedelgruppen (3 forældre). De starter op i uge 35 og 
kommer i starten hver 3. uge og derefter hver anden uge på skift.  

21.40-21.50: Evt. 
• Pointliste og rengøringsliste for 2019/2020 

21.50-22:00: Godkendelse og underskrift af referat 


