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Referat fra bestyrelsesmøde  
Mandag d. 27. august 2018 

1.Dagsorden 

a. Valg af referent - Stine 

b. Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet 

c. Underskrift af referat fra forrige bestyrelsesmøde 

2.Økonomi (fast punkt) 

a. Økonomi og regnskab ved Dorte og Jette - Balancen bliver fremlagt på næste møde, da 
Dorthe Bækgaard lige skal ind i det hele. 

3.Info fra ledelsen 

a. Fritidsdelen v. Maja: 

• 0. klasserne har fået en god opstart. 
• Behovspasningen i uge 28 har haft ml. 10 og 14 elever - lidt færre end antal tilmeldte. 
• Fritten er i gang med både en kortsigtet og langsigtet plan for hvad der skal ske med ha-  

ven. 
• Sofie, ny pædagogmedhjælper, er startet og er blevet taget godt imod. 

b. Skoledelen v. Dorte og Jette: 

• TDC har en mast stående på skolens grund, som de har glemt at betale for de sidste 3 år. 
De penge har skolen nu fået, og fremadrettet er der lavet aftale med TDC. 

• Lokalesituationen: Planen er at starte med at køre med faglokaler i udskolingen fra kom-
mende skoleår. På sigt er tankerne at bygge ud. 

• Skolens ledelse og medarbejdere ser frem til PPU-dagen d. 7. september. 
• Klatrestativet er kommet op i den lille skolegård, til stor glæde for de yngste elever. 
• Der er startet valgfag i Halsnæs Kampsportcenter for 7., 8. og 9. klasse, og det er en stor 

succes. 

4.Elevrådet 

a. Nyt fra elevrådet 

   Elevrådet har møde i denne uge, så derfor deltager elevrådsrepræsentanterne først næste 
   gang.  

Deltagere fra bestyrelsen: Deltagere fra skolen:

Stine Flora Kjær, næstformand Maja Rose Falk, afdelingsleder i Fritten

Klaus Klitgaard - afbud Dorte Lindhardt, skoleleder

Dorthe Myndal Fogtmann Eva Landert, medarbejderrepræsentant

Jacob Lunding, formand - afbud Jette Kruse Nord, viceskoleleder 

Esben Hegstrup Elevrådsrepræsentant - fritaget
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5.Punkter til orientering (O), debat (D) og beslutning (B) 

a. Vedtægtsændringerne v/Stine (O) 

Tirsdags d. 14. august afholdt bestyrelsen debatmøde vedrørende forslaget til ændringer   
af skolens vedtægter. Fremmødet var beskedent, men de input bestyrelsen fik var af stor   
betydning og førte til en større drøftelse af hvorvidt det gav mening at gennemføre forsla-
get. 
Den primære årsag til ønsket om at ændre vedtægterne var, at bestyrelsen ønskede et 
rullende valg, så kontinuiteten i bestyrelsen kunne sikres bedst muligt. Bestyrelsen fik på 
debatmødet præsenteret en mulighed for at lave rullende valg, som ikke kræver en 
vedtægtsændring. Derudover blev der talt for og imod de andre foreslåede ændringer, og 
bestyrelsen endte med at beslutte, at forslaget om vedtægtsændringerne trækkes tilbage. 

b. Bestyrelsen ønsker debat om KLUB-tilbud nu og fremadrettet. Hvad er tankerne? (D) 

   Muligheden for at lave klubtilbud/aftentilbud helt op til 9. klasse blev drøftet. Forskellige   
   muligheder blev vendt - på drømmestadiet.  

c. Hvordan holder vi fokus på værdierne i dagligdagen? Skal vi have en ny værdisnak? (D) 

Jette og Maja fortæller at der bliver holdt meget liv i værdierne i det daglige. Personalet 
har stort fokus på værdierne både helt bevidst, men også som en naturlig ting i dagligda-
gen og måden at arbejde på. Vi blev enige om, at der ikke lige pt. er behov for en vær-
disnak, men at det ville være meningsfuldt at lave noget fælles, enten bestyrelsen og le-
delsen eller bestyrelsen, ledelsen og medarbejderne.   

d. Kan vi gøre noget for at tiltrække nye elever? (D) 

   Der blev talt om muligheden for at bestyrelsen kan deltage på et personalemøde, hvor   
   emnet kan tages op i fællesskab. Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde i oktober,   
   og tanken er at bestyrelsen deltager på personalemødet d. 21. november kl. 17-18. 

6.Eventuelt 

Dorthe Myndal spørger til toiletforholdende.  
Toiletterne er på til næste husmøde på skolen, hvor der tales om hvordan toiletterne hol-
des pæne. Generelt er toiletterne pæne, men der er også en stor opmærksomhed på 
toiletforholdene. 

7.Kommende punkter 

a. Bestyrelsens rolle i forhold til kommunikation med forældre, og hvad gør vi af den viden, 
vi får? 

b. Hvad med 0. klasse fremadrettet? 
c. Bestyrelsens deltagelse på personalemøde i november, om emnet “hvordan kan vi til-

trække elever” (punkt til bestyrelsesmødet i oktober)  
d. Støtteforening (punkt til bestyrelsesmødet i november) 
e. Ferieplanen


