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Referat fra bestyrelsesmødet 
tirsdag den 2. oktober 2018 fra kl. 17.00-19.30 

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 v. Dorte og Jette  
Jette og Dorte skal på budgetseminar efter efterårsferien, hvor budgettet for 2019 bliver 
lavet. 

a. Balance  
Jette gennemgår balancen. Resultatet ser indtil videre flot ud, og skolen kan muligvis 
ende med et lidt større overskud end budgetteret for 2018. 

3. Info fra ledelsen 

a. Fritidsdelen v. Maja 
Fritten har valgt at sætte fokus på hvordan børnene bliver bedre til at passe på Frittens 
ting. Børnene er rigtig gode til at passe på hinanden, men er ikke særlig gode til at passe 
på tingene. 
I første omgang har der været fokus på at tale med børnene om dette, og det vil også 
kræve et samarbejde med forældrene, om at lære børnene at de også skal respektere de 
materielle ting. 

Der er også fokus på anskaffelse af nye ting, legetøj m.v. da der har været mange brugte 
ting i forbindelse med etableringen af Fritten og der efterhånden er behov for nyt. I den 
forbindelse er det også vigtigt at børnene bliver bedre til at passe på tingene. 

b. Skoledelen v. Dorte og Jette 
   Skolen har fået en pannabane, som bliver sat op på fredag. 
   PPU-turen med bl.a. teambuilding var en succes. 

Dorte gennemgår VPS’erne, hvilket er den evalueringsform, som bruges i 0.-7. klasse. 
Disse evalueringsskemaer tager udgangspunkt i de samme områder som UPV for 8. og 9. 
klasse. 

Deltagere fra bestyrelsen: Deltagere fra skolen:

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

Klaus Klitgaard Dorte Lindhardt, skoleleder

Dorthe Myndal Fogtmann - afbud Eva Landert, medarbejderrepræsentant

Jacob Lunding, formand Jette Kruse Nord, viceskoleleder 

Esben Hegstrup Calina Jensen, elevrådsrepræsentant - afbud 

Emma Bang, elevrådsrepræsentant - afbud
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4. Elevrådet 

a. Nyt fra elevrådet 
Elevrådsrepræsentanterne var ikke tilstede. 

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

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

Punktet udskydes til næste bestyrelsesmøde. 

b. Hvordan forholder vi os til 0. klasse fremadrettet? (D) 
Indtil videre ser det ikke ud til at der er elever nok til to 0. klasser til skolestart 2019. Vi 
tog hul på debatten om hvordan vi forholder os, hvis der fremadrettet kommer elever nok 
til to 0. klasser. Ifølge skolens strategiplan, så vil vi fremadrettet kun have et spor på de 
små klassetrin. 
Punktet tages videre på næste bestyrelsesmøde, hvor det vurderes om der er behov for at 
arbejde med strategien i forhold til 1-spor/2-spor. 

c. IT-strategiplanen - den ligger på hjemmesiden og er tidligere sendt til bestyrelsen (O) 
Allan har i samarbejde med Jette og Dorte lavet et grundigt arbejde med skolens IT-stra-
tegi. Planen beskriver hvilke områder eleverne skal igennem i undervisningen på de for-
skellige klassetrin og et af udgangspunkterne for planen er at IT er elevernes tankefor-
længer, og må ikke blive en tankeerstatter. 

d. Bestyrelsens deltagelse på personalemødet i november, om emnet ”Hvordan kan vi til-
trække elever” (B) 

Det besluttes at bestyrelsen deltager på personalemødet i november og ledelsen forbere-
der processen/debatten, hvor bestyrelsen og personalet i samarbejde arbejder med em-
net.  

e. Drøftelse af muligheden for et foredrag om børn og sociale medier for skolens forældre, 
evt. i forbindelse med generalforsamlingen (D) 

Vi (Jette og gerne andre) undersøger forskellige muligheder for foredragsholdere og be-
slutter på næste bestyrelsesmøde, hvordan og i hvilken sammenhæng et foredrag vil give 
bedst mening. 

f. Ferieplanen (B) 
Ferieplanen for de kommende skoleår blev gennemgået. Skoleferieplanen blev godkendt 
af bestyrelsen frem til og med skoleåret 2022/2023. Ferieplanen for den næste to år bli-
ver lagt på hjemmesiden snarest. 

g. Fondsstøtte (O/D) 
En far til en elev i første har tilbudt sin hjælp til fondssøgning, så der blev lavet en brain-
storm på hvad det kunne være relevant at søge fondsstøtte til. Dorte går videre med for-
slagene. 

h. Hegnet til nabo (O) 
Jacob og Dorte er i dialog med naboen om etablering af hegn mellem skolen og naboen. 

9. Kommende punkter 

a. Støtteforeningen (punkt til bestyrelsesmødet i november) 
b. Hvordan forholder vi os til 0. klasse fremadrettet - fortsat (D) 
c. Digitaliseringsforedrag for forældre - hvem, hvad og hvornår? (B) 
d. Bestyrelsens rolle i forhold til kommunikation med forældre, og hvad gør vi af den viden, 

vi får? (D) 


