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MØDEINDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE 

Dato: 13.06.2019 
Tid: 17:00-18:30 
Sted: Hos Thomas Visby 
Forberedelse:  
Forældreorientering om røde tråde. Vedhæftet. 
Venteliste 2020. Vedhæftet. 
Økonomisk status. Fremsendes 
Opgave- og ansvarsfordeling. Vedhæftet. 
Forretningsorden. Vedhæftet. 

Deltagere: Britt, Jannie, Chanette, Erla, Jens, Esben, 
Lars, Jesper, Thomas    
Afbud: Jesper, Claudi 
Mødeleder: Esben 
Referent: Chanette 
Forplejning: Thomas 

DAGSORDEN 
Pkt. Emne   
1.0 
1.1 
1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 

Ledelsen orienterer. 
Elever  
Pt. 230 elever. Det forventes at være omkring tilsvarende ved skoleopstart i aug. 
Personale – nyansættelser:  
To nye fast, en vikar. Lene Kristensen som før-SFO/farvelade, Folmer Mikkelsen som 
klubleder, Julie Bøje Kørner som vikar fra midt sept. for Louise i mellemtrin. 
Thomas Friis Møller og Birte Fahnøe Lund stopper efter vikariater. Anette Rundkvist 
stopper 1/9-19.  
Lokalaftale for lærerne tæt på plads for næste år. Aftalen præsenteres til bestyrelsen til 
aug. møde. 
Ny ferielov: Årsnorm de næste to år er større og falder så igen efter to år. Derfor er der  
forslag til en skolelørdag, hvilket imødekommes af bestyrelsen. Skolen (ansatte) 
udarbejder mere konkret forslag til dato og indhold. 
Kor:  
Som meldt ud på mails til forældre er obligatorisk kor nedlagt. Valgfrit kor udarbejdes. 

TV O 

2.0 
2.1 
 

Opfølgning på røde tråde + OB v.2.0  
Skriftlig information til forældre – bilag:  
Sendes af bestyrelsen ud til forældre inden sommerferien. (Thomas sender ud). 
Opfølgning i næste skoleår 

EKJ B 

3.0 
 

Politik for ventelister til børnehaveklasser fra 2020 og frem.  
Vi fastholder nuværende ordning. 

TV B 

4.0 
 
 
 
 

Rammer for, og forventninger til, den årlige Forældrefest.  
Den nuværende 2. klasse vil gerne udarbejde en hvidbog med gode råd til kommende 
arrangører. Hvidbogen kan årligt revideres. Som udgangspunkt lægges der op til at 
forældrefesterne fortsætter indenfor den nuværende ramme. 
Hvidbog sendes ud af nuværende 2. kl. 

TV 
 

B 

5.0 Økonomisk status pr. 31/5  
Gennemgang af TV. Økonomien følger budgettet 

TV 
 

D 

6.0 Tilsyn med elever i frikvarterer  
TV informerede og laver også et lille skriv i nyhedsbrev inden sommerferien. 

TV O 

7.0 Forretningsorden + ansvarsfordeling 
Esben og TV skriver videre/færdigt, og sender ud til bestyrelsens godkendelse efter 
sommerferien. 

EKJ O 

9.0 
9.1 

Nyt fra udvalgene. 
Økonomiudvalget 

Alle O 
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9.2 
 
 
9.3 
9.4 
 
 
9.5 

Udvalg for bygninger og udearealer.  
TV informerer om legepladsopsyn fra Dalpin, som har gennemgået legepladsen ift 
sikkerhed. Enkelte anmærkninger, som er udbedret/bliver udbedret.  
Pædagogisk udvalg 
Farveladeråd  
Der er lavet plan for at tage kontakt til nye familier ift spørgsmål og med tilbud om at se 
farveladen inden sommerferien. 
Fonden 
Mange ønsker om udearealer fra elever. Der blev bevilliget Fællesspisning for elever to 
dage;Naturama laver show for skolen. Airhockey til overbygningen.  

10.0 
 

Eventuelt. 
 

Alle O 

 


