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        3. august 2022 

 

 

Dagsorden til bestyrelsesmødet onsdag d. 10. august 2022 kl. 18.30 

 

Deltagere.  

Afbud: 

 

1. Godkendelse af referat 

 

2. Orientering: 

Formand  

Skoleleder 

- God opstart. Eleverne skal lige finde sig selv i hverdagen på skolen igen. Lærerne virker 

til at være glade for at være retur.  

- Bussens gearkasse er fortsat i stykker. Ulrik har haft den på værksted ved Grindsted. Den 

kan ikke fikses, men skal udskiftes. Værkstedet vil kigge efter en brugt. De vil gerne låne 

os en anden bus. Ulrik undersøger pris.  

Jens undersøger pris for leasing.  

Kasserer 

Lærer  

- Dejligt at åbne dørene for elever igen, og dejligt at så mange forældre dukkede op. 

Eleverne skal vænne sig til de nye lokaler.  

SFO-leder  

- Har været i gang i et par uger. Der er tilmeldt 45 børn til SFO’en. Mette er tilbage om 

eftermiddagen. Morten er på barsel. Victoria dækker flere af Mortens timer. Marius er 

vikar og har en fast eftermiddag om ugen.  

- Silja (forælder i børnehaven) vil gerne hjælpe med at søge fonde fra Nordea-fonden til et 

udekøkken. Skolen skal selv kunne fremskaffe sække 50% af beløbet. Måske kan 

støtteforeningen spæde lidt til.  

- Ændring af bussens ændring har ikke påvirket antallet af elever i SFO’en.  

Udvalg 

- Rengøringslisten skal opdateres. 

- Taget over 0.klasse og lærerværelset er utæt. I SFO’en er der også en utæthed.   

 

3. Teambuilding 

a. ”Julegave” fra bestyrelsen. Lærerne kom med dato og udspil til hvad det skal 

indeholde. 

 

4. Søskenderabat i SFO? 
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a. Som situationen er nu, betaler en familie fuld pris for søskende – bør der laves en 

søskenderabatordning?  

- Heidi laver en beregning. SFO’en skal kunne klare det… kvalitetsmæssigt er der ikke en 

finger at sætte på😊 

 

5. Evaluering af deltagelse i dyrskuet 

- Udstillingen må gerne se mere prof ud. Mere lækkert merch og materialer og produktioner 

fra undervisningen malerier, bøger, billeder. Skærm, male på sten eller andre aktiviteter.  

 

6. Efterårets arbejdsdag planlægges 

- 30.september 

- Lærerne hænger en lyserød seddel op med ønsker.  

o Beskæring nede på parkeringspladsen.  

o Tag 

o Maling i Gimle 

 

7. Sensommerfest 

- 22.september.  

 

8. Nyt fra bestyrelsen til ugebrevet.  

  

9. Evt. 

 

- Kan man tage en elev ind for 3 måneder? Sonja skal have konkrete oplysninger og vende 

det med lærergruppen.  

- Luciaoptog d. 18/12 

- Julefest d. 15/12 

- Evaluering på den nye gruppestruktur.  

- Skal man starte efter sommerferien med fællesspisning 

 

 

 


