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Referat fra bestyrelsesmødet 
torsdag den 12. marts 2020 

1. Dagsorden 

a. Valg af referent - Stine 

b. Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet - der laves en prioritering i dagsorde-
nens punkter, da mødet afkortes grundet anbefalinger vedrørende mødeafholdelse i for-
bindelse med ny coronavirus.  

c. Underskrift af referat fra forrige bestyrelsesmøde 

2. Økonomi (fast punkt) 

a. Fremvisning af årsregnskabet (O) 

Årsregnskabet for 2019 viser et større overskud end forventet og for første gang i skolens 
historie kan der fremvises en positiv egenkapital. 

3. Info fra ledelsen 

a. Fritidsdelen v. Maja 

I Fritten er Kaja ansat midlertidigt frem til sommerferien og Berit er ansat i fleksjob også 
frem til sommerferien. 
D.d. er der skrevet ud til forældrene i forhold til nødpasning, da skolen lukker i 14 dage   
fra på mandag, grundet Statsministerens udmelding i går aftes. 

b. Skoledelen v. Dorte og Jette 

Lærerne har i dag siddet i teams og har planlagt rammerne for undervisningen de næste   
14 dage, så eleverne kan få det bedst mulige udbytte af fjernundervisningen. Der er skre-
vet ud til alle forældre, både fra ledelsen og fra de enkelte klassers lærerteams. 

    
Camilla, som tidligere har arbejdet i Musereden, er startet i virksomhedspraktik i 3x4uger. 

    
Der er forældrearbejdsweekend d. 18. og 19. april. 

    
Der holdes møde med skolens rengøringsfirma i forhold til at undersøge muligheden for at 
få foretaget hovedrengøring imens skolen er tom. 

    
Oslo-turen er ændret til d. 6.-8. august. Der er fokus på at der i den forbindelse tages 
særligt godt hånd om de nye 0. klasser. 

Deltagere fra bestyrelsen: Deltagere fra skolen:

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

Jesper Ahrenfeldt Dorte Lindhardt, skoleleder

Dorthe Myndal Fogtmann Kristina Jessen, medarbejderrepræsentant

Jacob Lunding, formand Jette Kruse Nord, viceskoleleder 

Esben Hegstrup
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Der har været udfordringer med leveringen af de nye iPads, og der er nu iværk-  
sat hastelevering af de sidste iPads, så de kan uddeles til eleverne i starten af næste uge, 
forhåbentlig mandag. 

4. Elevrådet 

a. Nyt fra elevrådet 

Elevrådet har lavet en affaldspatrulje, for at sikre at området omkring udskolingsbygnin-
gerne holdes rene. 

Elevrådet har desuden lavet legepatrulje, hvor de store elever arrangerer forskellige lege 
for de mindre elever. 

Eleverne har et stort ønske om at få en koldtvandbeholder. Skoleledelsen vil undersøge 
hvad der er af muligheder. 

Elevrådet skal vælge en ny elevrådsformand, når Emma stopper i 9. klasse. 

5. VPS Venner 

a. Nyt VPS Venner 

Punktet udskydes. 

6. Punkter til orientering (O), debat (D) og beslutning (B). 

a. Hvem fra BS kommer til forældrearrangementet om digital dannelse? (B) 

Punktet udskydes. 

b. Generalforsamling, mangler vi noget? (D) 

Generalforsamlingen er efter planen d. 21. april. Der planlægges ekstraordinart bestyrel-  
sesmøde tirsdag d. 14. april kl. 16.30 omhandlende generalforsamlingen og status på   
ny coronavirus. 

c. Fremvisning af lokalebehov….og tanker i forhold til arkitektens ideer. 

Dorte og Jacob har holdt møde med en arkitekt. 
Lokalebehovet ved udbygningen er 4 undervisningslokaler og en aula. 
Det er planen at byggeriet kan starte op i januar 2021 og stå færdigt efter sommerferien i 
2021. 

d. Status efter Dortes og Jacobs møde i banken. 

Det var et positivt møde med banken og der er gode muligheder for at låne til udbygnin-
gen af skolen. 

e. Bestyrelsens synlighed. 

Bestyrelsen har et ønske om at blive mere synlige på skolen og forskellige tiltag drøftes 
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kort. 

f. Retningslinjer for indtjening af penge til klassekassen.  

Punktet udskydes. 

7. Kommende punkter 

Hvem fra BS kommer til forældrearrangementet om digital dannelse? 

Retningslinjer for indtjening af penge til klassekassen.  


