
Referat bestyrelsesmøde D. 15/01-2020 
Til stede: Anja, Charlotte, Morten, Arne, Karina, Lenette, Rikke (medarbejderrepræsentant) 
Fraværende: Heidi, Kristoffer 

19.00-19.10: Bemærkninger til skolelederens beretning 
Elektronisk fakturering 
Vi har nu iværksat elektronisk fakturering, og fakturaerne er begyndt at komme ind via skolens EAN-nr. 
Procedurerne er enkle, både når Jeanette og jeg sidder overfor hinanden og når hun arbejder hjemmefra.  
Næste (og foreløbigt sidste) skridt, er at flytte EDB-brugsen/KoMit fra Jeanettes PC til skolens server. Når 
dette er sket, kan Jeanette arbejde hjemmefra uden at det påvirker mine muligheder for at hente data fra 
EDB-brugsen. 
Claus Kock er ved at gøre klar til at flytte EDB-brugsen. 
Skolens nye firewall kører upåklageligt, så det nu er muligt at koble op på skolens server hjemmefra, hvis 
man er oprettet til dette. Desuden har firewallen øget båndbredden for alle brugere samt forenklet 
administrationen af skolens netværk. 
 
I denne uge har jeg haft en ny familie (maj 2021) på besøg og kontakt fra en mor til en interesseret pige i 5. 
klasse. 

19.10-19.30: Økonomi 
• Opfølgning for december 2019 og dermed hele 2019 

Økonomiopfølgningsmøde har ikke været afholdt endnu. Opfølgning er gennemgået overordnet og 
det ser ud til vi ender med et lidt lavere overskud end forventet. Året forventes afsluttet med 
positiv likviditet.  

19.30-20.00: Næste skoleår 
• Klassestruktur (Input fra personale omkring det sociale) 
• Planlægge møde for udskoling omkring klassestruktur 

Forældre i udskoling indkaldes til informationsmøde efter vinterferien 
• Planlægge møde for førskolebørn 

Er afholdt 15/1-20 
 

20.00-21.10: Workshop mellem personale og bestyrelse 
• Forberedelse af emner (Fælles udgangspunkt fra bestyrelsen) 

o Hvordan gør vi os mere udadvendte (næstkommende workshop) 
o De fysiske rammer herunder lokalefordeling (næstkommende workshop) 

• Struktur, plenum/gruppearbejde osv. Udskudt fra sidste bestyrelsesmøde 
Gruppearbejde 

• Det praktiske 
o Dagsorden skrives 

Morten sende ud 
o Forplejning 

21.10-21.50: Diverse. 



• Fordeling af hovedrengøring og arbejdsdage henover året (Karina) 
Vi har startet på arbejdsark for hovedrengøring, lørdagsrengøring, arbejdsdage og hjælpeliste. Det 
arbejder vi videre på i samarbejde med Støtteforening og personale henover de næste måneder.  

• Gennemgang af opgavelisten (Trello) 

21.50-21.55: Evt. 
• Bestyrelsesmøde i februar flyttes til den 5/2-20 
• Nøgler 
• Julekalendre 

21.55-22:00: Godkendelse og underskrift af referat 


