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MØDEINDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE 

Dato: 30.09.2019 
Tid: 18:30-21:30 
Sted: Lærerværelset 
Forberedelse:  
 

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

DAGSORDEN 
Pkt. Emne   
1.0 
1.1 
1.2 
1.3 
 
1.4 
Ref. 

Ledelsen orienterer.  
Elever og ansætte (Lasse/Carsten, Odalis/Betina, Louise/Julie) 
UPV + optagelse til ungdomsuddannelser skal ændres 
SPS-elever - forskudt statstilskud 
Evaluering 
1.0 
Vi er 228 elever.  
Vi er obs. på kønsfordeling i kommende børnehaveklasse. Der er en overvægt af drenge. 
Vi friholder  et par pladser til eventuelle interesserede piger.  
1.1 
Carsten er ansat i stedet for Lasse i en tidsbegrænset stilling.  
Betina har overtaget Odalis’ rengørings-stilling. 
Julie har overtaget Louises stilling, da Louise er gået på barsel.  
1.3 
Antallet er stedet fra 6 – 13 af SPS – elever.  
Arbejdet er i skoleår, men støtten er udbetalt i kalenderår. Derfor har vi større udgifter end 
tidligere regnet med de næste 5 måneder af 2019.  
1.4 
Der ligger en opdateret evalueringsplan på hjemmesiden.  
1.5 
Skolen er i gang med at få tjek på alarmer i tilfælde af en brand.  
1.6 
GDPR – indsamling af samtykke er i fuld gang igen.  
1.7 
Markedsdag den 28.september: skal det blive en tradition?  
Esben spørger nuværende 7.klasse om de vil have den næste år.  
 

TV O 

2.0 
2.1 
Ref. 

Forretningsorden + ansvarsfordeling - opsummering 
Principper for kommunikation fra ledelse til bestyrelse 
2.0  
Dokumenterne bliver lagt på hjemmesiden.  
2.1 
Dokumentet bliver lagt på hjemmesiden.  
 

EKJ B 

3.0 
Ref. 

Finanslov 2020 - Regeringen varsler udspil i slutningen af september 
Vi afventer 

TV O 

4.0 
 

Betaling til klasse for mad mv til fx GF/dimission/åben skole mv. Der er brug for et 
ensartet princip mellem frivillighed/skolefællesskabsforpligtelser og indtjening til 

TV 
 

D 



	

	

2	

Internal	-	KMD	A/S	

 
Ref. 

klassekassen 
Thomas laver udkast til skolens arrangementer, hvor arrangementets økonomi bliver 
udspecificeret. Idéen er, at man får et beløb i 9.klasse, som tak for hjælpen i løbet af 
skoletiden.  

5.0 
Ref. 

Fremtid for frugtordning 
Ca. 85 har frameldt sig ordningen - anbefaling: ordningen nedlægges og overlades til 
forældrene igen 
Frugtordningen bliver nedlagt pr. 1/11. Forældre opfordres til evt. at aftale klassevis.  

EKJ B 

6.0 
Ref. 

Den internationale dimension - udfordringer i værtsskaber i OB 
Vi diskuterer forskellige modeller.  
 
Vi har brug for at komme i dialog med forældrene omkring international dimension.  
Vi skal ind i en proces, hvor vi bliver klogere på, hvordan vi udvikler på projekterne. 
Vi vil gerne undersøge med fx en survey  – hvad der rører sig i forældreflokken.   
Pædagogisk udvalg opfordres til at drive processen. 
 
Vi har besluttet, at Jesper ikke søger et nyt Nordplus-projekt i Riga, når han ifm. sin 
uddannelse i internationale kompetencer tager derover i november. 
Vi må være opmærksomme på, at alder på de besøgende børn betyder noget.  
 

TV D 

7.0 
Ref. 

Referat fra sidst til underskrift 
  

TV B 

8.0 Opsamling fra forældremøder 
Vi kan aftale bestyrelsens punkts indhold inden sommerferien.  
Vi kan stille spørgsmål I stedet og informere skriftligt. 
Ordningen med den dobbelte klasslærer er blevet taget godt imod.  

Alle O 

9.0 
9.1 
9.2 
9.3 
9.4 
Ref. 

Nyt fra udvalgene. 
Økonomiudvalget 
Udvalg for bygninger og udearealer 
Pædagogisk udvalg 
Fonden 
 

Alle O 

10.0 
Ref. 

Eventuelt. 
 

Alle O 

 


