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7. august 2019 

Referat fra bestyrelsesmødet onsdag d. 14. august 2019 kl. 18.30 

 

Afbud: Ingen 

 

1. Orientering: 

a. Formand 

God indvielse 1. skoledag, ellers en stille sommer for hvad angår bestyrelsesarbejdet 

b. Skoleleder 

Sonja fortæller at det har været en god opstart på skoleåret. Vores to nye lærere er startet op 

med godt gåpåmod og de øvrige lærere har givet en god modtagelse 

c. Kasserer – balance 

Jer er ikke lavet en ny status for indeværende måned grundet ferie. Status for sidste periode 

ser fornuftigt ud jf. budgettet, der er bla indkøbt nyt inventar til den nye bygning samt andre 

undervisningsmateriale 

d. Lærer – Lea 

God opstart, god 1. skoledag og god hest/føl-dag. Dejligt at komme i gang med almindelig 

skoledag. De to nye lærere er kommet godt i gang og oplevede ansættelsesprocessen som 

noget meget positivt 

e. SFO-leder 

Efter der er kommet nyt personale til, er det nemmere at lave et mere fast vagtskema, som 

umiddelbart resulterer i en større ro.  

Den nye busplan har givet lidt udfordringer i starten, men det løses hen ad vejen. 

f. Orientering fra udvalg  

Rengøring: 

Der skal være fokus på om der mangler nogle til at gøre rent i den nye bygning. Den kan 

være mere krævende end forudset. Tovholder bør være opmærksom på dagen. 

Der er behov for en dybdegående hovedrengøring før skolestart fremadrettet. Man kan evt. 

lave et rengøringshold når der er de 2. årlige rengøringsdage 

Vedligehold: 

Man forsøger at finde en listeform som kan anvendes til at holde styr på 

bygningsvedligehold 

 

2. Byggeri 

Status 

Der mangler lidt småting hint og her, bla. lidt belægning, lidt asfaltarbejde, lidt brolægning, lidt 

lamper, opsætning af logo mv. 

Der drøftes løsningsforslag så der kan etableres gruppearbejdspladser på gangarealet. Evt. en 

dyb vindueskarm 

 

3. Ny P-plads 

- Hvor langt er vi? 

      Svend kan gå i gang med at lave dør og belægning når han får tid 

 

4. Planlægning af arbejdsdag i efteråret 
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      Arbejdsdag planlægges til afholdelse i oktober. Datoen meldes ud via ugebrevet. Nærmere 

planlægning af opgaver påbegyndes af udvalget 

 

5. Gennemgang af forretningsorden 

Gennemgået og godkendt 

 

6. Udfordring vedrørende miniSFO-børn 2020 

Tidligere økonomisk ordning med Storkereden har været nødt til at blive ændret, hvorfor der har 

været en midlertidig løsning. Der arbejdes på en varig løsning skoleleder og børnehaveleder 

imellem i første omgang 

 

7. Optagelsesprøve til de gymnasiale uddannelser 

 

a) Hvad skal vi være opmærksomme på i den forbindelse? 

De nye prøver er kommet bag på mange, særligt det faglige niveau. Efter de første prøver i 

år, er der sket en tilpasning af prøven. Har man ikke bestået en grundskoleeksamen, skal 

man bestå en optagelsesprøve der svarer til en eksamen. 

Vi bør være opmærksomme generelt, men ellers vurderer skolelederen at de børn vi får 

sendt afsted er fagligt på niveau med de børn der har en bestået grundskoleeksamen. Skolen 

bruger i dag tidligere prøver til eleverne i 8. klasse som terminsprøve, for at de får prøvet det 

enkelte gange samt sikre eleverne er fagligt med 

 

8. Ting vi skal have styr på inden næste møde 

Sonja taler med Svend om låge til ny p-plads samt vindueskarme 

Heidi laver opdateret byggeregnskab 

Vedligeholdelsesudvalget forsøger at samle budget over de ting der trænger nu og her 

 

9. Nyt fra bestyrelsen til ugebrevet 

 

10. Evt. 

- De der har børn, der evt. normalt tager med bussen hjem, som undtagelsesvis opholder sig på 

skolen og bliver hentet af forældre eller andre i stedet for bus som vanligt, skal fremover tilgå 

klippekortsordningen disse dage 

- Eftermiddagsmad bliver drøftet i SFO, evt. en sundhedspolitik? 

- Der er forældremøde d. 20. august. Bestyrelsen præsenterer sig og bestyrelsesarbejdet kort i hver 

klasse 

- Der søges en ventilationsløsning til salen og musik, men der er ikke fundet en økonomisk holdbar 

løsning endnu 

- Der kigges på en ny løsning til klokker ved indringning og når bussen kører 

- Ugebreve for indeværende skoleår samt sidste vil være tilgængeligt på hjemmesiden. Ældre 

ugebreve slettes løbende 

- Der skal søges en barselsvikar. Sonja laver opslag i næste uge, samtaler er planlagt i september 

 

Peter havde brød med ☺ 

 


