
Referat bestyrelsesmøde D. 13/11-2019 
Til stede: Kristoffer, Heidi, Anja, Morten, Karina, Lenette, Arne og Rikke (medarbejderrepræsentant) 
Fraværende: Charlotte 

19.00-19.10: Skolelederens beretning og bemærkninger hertil 
Fredning 
Slots- og Ejendomsstyrelsen har meddelt os, at de indleder en fredning af mindestenen v. Svenstrup 
Forsamlingshus. Stenen står åbenbart på skolens grund og bliver fredet sammen med det "anlæg" den står 
i, mit skøn er 10m2. 
 
Skolepenge 
Nogle få forældre indbetaler stadig manuelt, hvilket giver Jeanette et større arbejde med at få bogført 
korrekt. Vil det være muligt at pålægge et månedligt gebyr for forældre, som ikke benytter betalingsservice, 
måske med start 1/8 2020? 
Beslutning: Kan pålægges under hensynstagen til gældende regler. 

19.10-20.15: Økonomiopfølgning 
• Budgetopfølgning 2019 

Gennemgået 
• Budget 2020 

o Gennemgang 
To oplæg er gennemgået, hvor samme bemanding fastholdes. Budgettet tilpasses efter 
nyeste faktuelle tal fra likviditetsbudget. Det tilstræbes at fastholde den positive udvikling. 

o Tilpasninger 
• Kassekredit/kautioner forældre/personale 

20.15-21.15: Igangværende opgaver 
• Status bålhytte  

2 ansøgninger sendt og den sidste har frist 1/12. 
• Årshjul/opgave oversigt (udsat fra sidste møde) 

Planlægning af en Workshop for Bestyrelsen ca. en måned efter bestyrelseskursus (i 2019, 14. maj). 
• Spørgsmålsliste - udsættes 
• Gennemgang af opgavelisten - udsættes 
• Julefrokost, status/praktisk planlægning 

35 er tilmeldt. Lister sendes ud i denne uge. 
• Workshop 

o Nye emner?? 
Trivsel/mobning 
’Udadvendt undervisning’ / Produkt af en undervisningssituation / synliggørelse af læring 
PR  -den gode historier 
Rengøring på skolen 

o Oplæg til dagsorden 
• Gas og elaftale (oplæg fra Arne) 

Der er indgået en tre årig fastpris aftale med Ørsted 
• Søskende rabat, forespørgsel fra en forælder 

Børn der går på samme skole og har samme folkeregisteradresse, kan opnå søskenderabat. 



• Trivselsdag i mellemtrin og udskoling 
2 formiddage er brugt på trivselsdag 
Indskolingen har trivselsdag i uge 49. 
Mandag den 18/11 afholdes der informationsmøde med forældre omkring trivsel. 

21.15-21.30: Nyhedsbrev fra bestyrelsen 
• Til Forældre 

Oplæg fra Morten sendt pr. mail 
• Til Skolekreds 

Oplæg fra Morten sendt pr. mail 

21.30-21.45: Evt. 
• Rengøringsliste: Der nedlægges et hold og sammensættes nye 

21.45-21:55: Godkendelse og underskrift af referat 


