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2. maj 2019 

Dagsorden og referat fra bestyrelsesmødet onsdag d. 8. maj 2019 kl. 18.30 

 

Afbud: Ingen 

 

1. Velkommen til de to nye medlemmer. 

- Hjertelig velkommen til Jens og Line 

 

2. Mødedage for det næste år fastlægges. 

- Vi holder fast i d. 2. onsdag i måneden som vanligt 

 

3. Godkendelse af referatet fra det seneste bestyrelsesmøde. 

- Referatet blev godkendt 

 

4. Orientering: 

a. Formand 

- Intet at berette 

b. Skoleleder 

- Efter Stines opsigelse er der behov for ny ansættelse, helst senest 1. juni af hensyn til 

planlægning af næste skoleår. Sonja lægger jobannonce op 

- Elevrådet er fremkommet med ønsker til ny legeplads. De blev videregivet til 

arbejdsgruppen, Gitte. 

- Vesthimmerlands Kommune foretager besigtigelse d. 11. juni 13.45-14.45, som et led i 

projekt ’sikker skolevej’ 

- Der er modtaget to udmeldelser, Jonathan og Caroline Nøhr. Det oplyses i næste ugebrev. 

Elevtal/budget holder stadig 

c. Kasserer 

- Gitte har status med. Der er ingen kommentarer 

d. Lærer – Helle 

- Lærerene glæder sig til indflytning i den ny bygning og til kommende Harry Potter 

emneuge. 

e. SFO-leder 

- Der er styr på feriepasning. Nødpasning skal fremover varsles til Storkereden senest 14 dage 

før. 

 

f. Orientering fra udvalg  

- Nedsættelse af udvalg 

- PR, Gitte, Peter P. og Sonja 

- Rengøring, Dorte og Mette 

- Vedligehold, Ulrik, Jens og Peter O. 

 

5. Evaluering af generalforsamlingen. 

- Lærerværelset bemærker at der ikke var mødt ret mange op. Evt. om indholdet er ramt ved 

siden af? Kan generalforsamlingen nytænkes, sammenspisning el. lign.? Lærerne følger op 

før næste generalforsamling 
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- Busudvalg – hvor lang frist skal forældrene have til at melde sig? 

Der er fire forældre der har meldt sig, udover Sonja, Gitte og Dorte. De holder 1. møde 

snarest. 

 

6. Byggeri 

- Indflytning og indvielse. 

- Bygningen er ved af være indflytningsklar, der mangler blot de sidste småting som EL, 

ventilation, sokkelpuds samt inventar. De indkøbte møbler er ikke tilfredsstillende, så der 

søges en anden løsning. 

- Praktisk indflytning kan umiddelbart blive påbegyndt i næste uge. Dorte starter med 

rengøring i førstkommende weekend.  

Formel indvielse vil blive i August måned. 

 

7. Ny P-plads 

- Hvor langt er vi? 

- Vi er ikke kommet videre end at Jørgen, ejer af den gl. tømmerhandel, har bekræftet sin 

tilkendegivelse om en enig aftale. Han henleder opmærksomhed på at aftalen er begrænset 

til hverdagene, af hensyn til hans ugentlige drift af udenomsarealerne. 

 

8. Dyrskue i Løgstør 

- Deltager vi? 

- Ja. Vi deltager og prøver at finde forældre til deltagelse via rengøringsholdene. Helle prøver 

at finde nogle kreative elever til eks. ansigtsmaling. Gitte og Mette er tovholdere på 

planlægning. 

 

9. Ansættelsesudvalg 

- Ansættelsessamtaler lærer + pædagog d. 29. maj – nedsættelse af udvalg. 

- Gitte, Dorte og Line deltager fra bestyrelsen for den kombinerede stilling. For den nye faste 

lærerstilling deltager, udover lærerene, alle de fra bestyrelsen der har mulighed på dagen for 

samtalerne. 

 

10. Mulighed for at etablere en satellitskole? 

- Hvis en af vores naboskoler lukker, ønsker vi så at etablere en satellitskole? 

- Drøftelse af for og imod. 

- Der blev drøftet frem og tilbage, men samlet holdning er at vi ikke ønsker at etablere en 

satellit. Der kan måske skabes et samarbejde som støtte til en ny selvstændig friskole, hvis 

deres lokalområde vælger at starte en selv. 

 

11. Gennemgang af årshjul. 

- Der laves mindre ændringer og en revideret sendes ud hurtigst muligt. 

 

12. Ting vi skal have styr på inden næste møde 

      - Planlægning af dyrskue, Gitte og Mette 

      - Fremlæggelse af plan for ny legeplads 

      - Der skal revideres rengøringsplan, Dorte og Mette 

      - Aftale vedr. adgangsforhold fra den gl. tømmerhandel, Peter O. 
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13. Nyt fra bestyrelsen til ugebrevet. 

      - Orientering om udvalg 

      - Orientering om dyrskue, vi modtager gerne hjælp 

 

14. Evt. 

      - Der er modtaget fribilletter fra Løgstør Bio. De videregives til Støtteforeningen som vanligt. 

 

Line havde brød med ☺ 

 

Med venlig hilsen Sonja og Dorte. 


