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Mødeleder: Irene Gabel  
Referent: Bestyrelsen   
 
Vi sørger for kaffe/te, vand og sandwich/salater 
 
Fraværende:  
 

Hvad handler punktet om 
(uddybning) 

Tid Beslutning Referat Hvor
dan 

Hvem 

1. Gennemgang af 
skolen. 
Bygningsmasse, 
udeareal, legeplads, 
underetage 
prioriteringer af 
forbedringer/vedligeh
oldelse 

50  Bestyrelsen melder at de vil arbejde med længere 

strategier i budgettet for renovering. 2-3 års budgetter 

i stedet for det årlige. 

Vi har noteret ønsker for følgende 

• Nyt grupperum bag aula – der er budget til det 

• Legeplads, der er indhentet tilbud, Lotte har dem 

printet på kontoret 

• Nye lokaler i kælderen blev besigtiget 

• Der efterspørges budget til udvigelse af 

sandkasse område. 

• Der efterspøges fra SFO budget til cykler. 

Beslutninger vedr prioritering af opgaver 

udskydes til budgetlægning. 

 

O-D Alle 
Leif 
deltager 

2. Godkendelse af 
dagsorden og seneste 
referat 28.10.20 

5  Godkendt B Alle 

3. Årlig gennemgang af 
GDPR 

10 • Revideret udgave 
no.2  

Godkendt B Alle 

         Orientering 

 

      Beslutning/produktionsdomæne 

 

            Debat/det personlige domæne 

 

            Refleksion/Refleksionsdomæne 
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tilrettet med 
elevoplysninger – vedlagt 

4. Meddelelser: 
a. Formand 
b. Skoleledelsen 
c. Lærerrepræse

ntanterne 
d. Stående 

udvalg 

30 • Status 
personalesituation  

• Udestående sager; 
datatilsynet, 
elevsager 

• Nye medlemmer i 
udvalg:  
Økonomiudvalg, Irene 
Bygningsudvalg, 
Dennis 

Underskrevet aftale med Trine. 
Placeres i mappe på kontoret. 
Sygemelding – Matematiklærer syg i 14 dage – 
mulighedssamtale efterfølgende – Trine tager 
samtalen. 
Flexjob – kontor Hanne – 12 timer ugentligt – ansat 
til marts. 
Der bliver lavet en exit på en elev, bestyrelsen slog 
fast af denne opgave er uddelegeres til ledelsen. 
Byggeudvalg: 
Dennis har efterspugt et tilbud på udvendig 
isolering. 
Kælderlokaler er overtaget, der er forhandlet en 
måned uden leje, til udbedringer og 4000 kr til 
maling. 
Punkt til dagsorden næste bestyrelsesmøde – Hvad 
skal vi bruge skolen til i de næste 10 år. 
Aftale med inddragelse af medarbejder i denne 
proces på næste punkt. 

 D-B 
 

 

5. Fast rammesætning 
for bestyrelsens faste 
deltagelse på de 
ugentlige lærermøder 

15  Bestyrelsen deltager i torsdagsmøderne frem til jul 
med lærerne i punkt ”Nyt fra ledelse og bestyrelse”. 
Thomas og Mina deltager som udgangspunkt.  
Bestyrelsen har aftale med SFO om at deltage i 
kvartalsvise SFO møder. 

D-B Alle 
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6. Evt. 5  
 

Trine informerer om at de ansatte efterspørger et 
socialt arrangement, teambuilding ift den situation 
med opsigelser i ledelsen. Det er aftalt at de 
kommer tilbage med noget konkret. 

  

7. Punkter til kommende 
møde 

5 Januar – afholdes i forbindelse 
med ”julefrokost” dato: 15.1 
start kl. 1700 
Orientering og godkendelse af 
timefordeling til det kommende 
skoleår. 
Ferieplan for kommende 
skoleår 
Forberede og indkalde til årligt 
møde med 
klassekontaktforældre  
Julehygge i bestyrelsen 
Præsentation af nyt elevråd 
Balance 3/4. Kvartal og 
forventet årsresultat 
Udarbejdelse, input, til budget 
2021. 

   

 

 


