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MØDEINDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE 

Dato: 20.01.2020 
Tid: 18:30-21:30 
Sted: Lærerværelset 
Forberedelse:  
 

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

DAGSORDEN 
Pkt. Emne   
1.0 
 

Elever og ansatte 
230 elever i dag. 
Status bh.kl. 2020 
Der er stadig nogle ledige pigepladser. Der var annonce i Den lille Avis lige efter jul, og 
den gentages 2 gange i de kommende uger. Det har givet pote – der er nu flere piger på 
listen.  
Det aftales, at annoncen også sættes i ugeaviserne for Faaborg og Svendborg 
Opslag af barselsstilling/ansættelsesudvalg 
Britt er med fra bestyrelsen. 
Nørdeværksted 
Denne gang handler det om rubiksterninger.  
 
Klubben har 33 elever.  
 
Før SFO’en hedder Koloritten. Forældrene bliver inviteret til et lørdagsmøde 22.februar 
2020.  
 

TV O 

2.0 
 

Økonomisk status 31/12 (bilag) 
Thomas gennemgår. Status ser bedre ud end til sidste møde.  
Hvis vi tillader os at medregne de 220.000 i forskudt statstilskud, er det tilfredsstillende, at 
vi med det uforudsete udgifter lander på et overskud på omkring 1.250.000 (reelt 
1.034.000).  

TV O 

3.0 
 

Proces omkring udviklingsplaner 2020-23 (bilag) 
Det skal blive tydeligt, hvordan forældrene bliver inddraget i processen omkring 
udviklingingsplanen.  
Bestyrelsen bakker op om en treårig udviklingsplan.  
 
BESTYRELSEN INDSÆTTER ET EKSTRA MØDE MANDAG DEN 9.MARTS 
KLOKKEN 18:30. Dagsorden er, at fastlægge udviklingsområderne – så det er klart til 
pædagogiske dage.  
 

TV B 

4.0 
 

Evaluering af dobbelt klasselærer 
Thomas har overvejende positiv oplevelse af ordningen. Både i forhold til medarbejdere 
og forældre. Lars fortæller, at der er gode erfaringer fra indskolingen i forhold til 
samarbejde med Farveladen, og at det kan give løft til teammøderne, hvor man så får luft 
til nogle gange at hæve sig op i helikopterperspektiv.  

TV 
 

O 

5.0 
 

Masterplan 
Dolmer har kigget på vores bygning med skimmelsvamp. Den er ikke bevaringsværdig. Vi 

TV B 
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skal snart trække af på, hvilken vej vi går. Byggeudvalget må holde møde, hvor Dolmer 
bliver inviteret med. Thomas indkalder. 

6.0 
 

Mentorfamilier - idé fra forældrerådet (bilag) 
Bestyrelsen bakker op. Forældrerådet arbejder videre på idéen.  

TV D 

7.0 
 

Udlejning af lokaler - retningslinjer for indtægter 
Aktiviteter som ikke involverer børn på skolen og har foreningslignende præg skal betale 
200 kr. pr. gang for leje af pulsen og 100 kr. pr. gang for klasselokale.  

TV B 

8.0 Referat fra sidst til underskrift 
Er underskrevet.  

Erla B 

9.0 
 

Nyt fra udvalgene. 
Økonomiudvalget 
Udvalg for bygninger og udearealer 
Pædagogisk udvalg:  
Fonden: Thomas er mellemled mellem Fonden og ansøgere. Vi har gang i en process.  
 

Alle O 

10.0 Eventuelt. 
Skal idrætslærere have kursus i modtagning på Air Track’en?  
Lene Norboom vil gerne bidrage omkring læsning, gratis.  
 

Alle O 

 


