
Referat bestyrelsesmøde D. 9/10-2019 
Til stede: Kristoffer, Heidi, Anja, Charlotte, Morten, Karina og Lenette 
Fraværende: Arne og Rikke (med på telefon ved nogle punkter) 

19.00-19.10: Bemærkninger til skolelederens beretning 
Det er tydeligt på hele personalet, at vi er færre hænder end sidste år og færre byder ind på de opgaver vi 
har planlagt i fællesskab. Vi har drøftet dette på det seneste medarbejdermøde og er enige om at den del 
af presset skyldes manglende overholdelse af vore fælles aftaler, bl.a. omkring bemanding. Fremadrettet vil 
det formodentligt være nødvendigt at mindske nogle af de ekstra arrangementer, som vi laver med 
eleverne, hvis ikke vi får en stigning i elevtallet, som kan retfærdiggøre ansættelse af flere medarbejdere. 

Årets lejrskole til Fur gik godt, både mht. fagligt indhold og samarbejde mellem medarbejdere, elever og 
forældre. Et formøde med de deltagende forældre var med til at give fælles ejerskab til turen og få fordelt 
opgaverne mere retfærdigt. Vi har noteret ting, som skal gøres anderledes til næste år i en lejrskolebog. 

Ekspansionsbeholderen til solvarmen skal udskiftes, Als el & vvs er på opgaven, ligesom Stenstrøm er bedt 
om at se på utæt inddækning i Håndværk & Design lokalet. 

Kommentarer: 
Heidi: Der bør tages flere tilbud hjem på opgaver fra håndværkere.  

19.10-19.55: Økonomiopfølgning 
• Budget opfølgning 2019 
• Input til Budget 2020? 

Økonomiudvalget holder budgetlægningsmøde i uge 43 
o Personale 

Gennemgået personalebehov for næste år 
o Investeringer (IT, møbler osv.) 

Bygninger: 200.000 kr. indenfor 3 år til vinduer og 25.000 kr. til tagrender i 2020. 
Skolekøkken 

19.55-20.40: Personale (lukket punkt) 

20.40-21.15: Igangværende opgaver 
• Status bålhytteprojekt 
• Årshjul/opgave oversigt (udsættes) 
• Spørgsmålsliste (udsættes) 
• Gennemgang af opgavelisten) 
• Nye input til workshop emner? 

- Anti-mobbepolitik; hvilke værktøjer? 
- Praktisk/musiske fag 

21.15-21.30: Nyhedsbrev fra bestyrelsen (Udsættes) 
• Til Forældre 
• Til Skolekreds 

21.30-21.50: Evt. 



• Charlotte: Hjælpeliste, den sidste fordeling af nye forældre og opgaver 
• Morten: Bestyrelsen skal give Årets Ildsjæl videre til fællesspisning lørdag i uge 42. Dem der kan 

bedes deltage.  
Julefrokostudvalg: Charlotte, Heidi og Christoffer. 

21.50-22:00: Godkendelse og underskrift af referat 


