
	
	
Referat	bestyrelsesmøde	den	29.	aug.	Kl.	18-21.	
Spisning	kl.	19	

Mødeleder:		Stig	 		
Referent:		 Lisbet	
	

	 Dagsordenspunkt		 bemærkninger	 O/D/B	

1.		 Sang,	Thomas	W.	 	 	

2.	 Nyt	fra	ledelsen,	
Thomas,	Thomas	og	
Tommy	

	

Thomas	A.:	VI	er	kommet	godt	i	gang	efter	ferien.	VI	har	fuldt	hus.	
Poul	er	sygemeldt	og	afvikler	desuden	ferie	indtil	efterårsferien.	Vi	
har	ansat	Michelle	som	vikar	for	ham.	
For	Lone	Binzer	kunne	vi	ikke	nå	at	slå	en	stilling	op,	så	vi	har	ansat	
Kristine	i	et	vikariat	indtil	den	1.	nov.	Vi	har	netop	nu	et	
stillingsopslag,	hvor	vi	søger	en	ny	lærer	i	en	fast	stilling	fra	den	1.	
nov.		
De	nye	lærere	er	kommet	godt	i	gang.	Vi	har	desuden	ansat	en	
årsvikar	fra	Den	Fri	Lærerskole.		
VI	ser	tilbage	på	en	rigtigt	god	fælleslejr	og	er	i	gang	med	
evalueringen.	Vi	har	fået	gode	tilbagemeldinger	fra	forældre,	som	
deltog	i	fælleslejren.	
Tommy:	I	SFO	er	vi	også	startet	godt	op.	Simon	er	startet	som	
pæd.medhjælper	i	klubben.	Der	er	80%	af	eleverne	i	4.	kl.,	som	går	
i	klubben.	I	børnehaveklasserne	er	ansat	Agnes	og	Mick	som	
pæd.medhjælpere..	

orientering	

3.	 Nyt	fra	medarbejderne,	
Krista	og	Sidsel		

Som	del	af	en	ny	mødestruktur	har	lærerne	i	år	haft	tre	hele	dage	
på	skolen,	inden	eleverne	startede.	Det	har	der	været	positive	
tilbagemeldinger	på.		

Orientering		

	

4.		 Byggeri,	status,	Thomas	
og	Thomas.		

Ombygningen	er	blevet	dyrere	end	først	antaget.	Det	skyldes	
primært	nogle	tilføjelser,	som	er	kommet	til,	siden	arkitektens	
første	overslag,	bl.a.:	Liften	ved	scenen	er	en	del	dyrere	end	
forventet,	vi	har	besluttet	at	lave	en	totalrenovering	af	
drengeomklædning	(hvor	akustikken	har	været	forfærdelig,	og	
rørføringen	står	over	for	udskiftning	i	nærmeste	fremtid	alligevel)	
og	en	udvidelse	af	idrætsdepotet.	Vi	lægger	nye	gulve	på	1.	sal.	
Disse	ting	vil	opleves	som	store	forbedringer	i	den	daglige	brug	og	
er	tilføjet	efter	ønske	fra	medarbejderne.	Generelt	bliver	
ombygningen	lavet	efter	medarbejdernes	ønsker	og	forslag.	Alle	
håndværksmæssige	og	tekniske	beslutninger	er	godkendt	i	
samarbejde	med	Erik	Præst	(pedel).	Stig	og	Lisbet	godkendte	i	
efter	budrunden	i	starten	af	sommerferien	den	højere	pris,	fordi	
skolens	økonomi	kan	bære	det,	og	fordi	vi	mener,	at	
forbedringerne	kommer	eleverne	til	gode.	Resten	af	bestyrelsen	
støtter	beslutningen.	

Orientering		



5.		 Præsentation	af	udvalg,	
Thomas	H.	

Der er nedsat en række udvalg, der arbejder på forskellige 
områder det kommende skoleår. 
Thomas H. præsenterer udvalgene.  
-Fagudvalg - vi har ændret strukturen, så alle lærere i år skal 
være medlem af enten et matematikfagligt udvalg eller et 
danskfagligt udvalg. Alle øvrige fagudvalg er nedlagt; men 
der er en formand for hvert fag, som faglærerene kan bruge, 
og der kan også indkaldes til ad hoc møder i et fagudvalg, 
hvis der er et behov. Ændringen er lavet for at give mere 
mødetid i få og større grupper og dermed tilføre mødetiden 
mere mening og kvalitet. Efter et år evaluerer vi, og 
meningen er – hvis det fungerer – at de to hovedfagudvalg til 
næste år skal være to andre fag. 
-Pædagogisk udvalg; blev sløjfet sidste år, fordi vi skulle finde 
timer til at planlægge og forberede fælleslejr. I pædagogisk 
udvalg sidder ledelse og medarbejdere, bl.a. skal vi i gang 
med at planlægge den pædagogiske dag i november, som 
skal omhandle vores skolesyn. 
-Evalueringsudvalg –  I indeværende skoleår er emnet 
fordeling af timer på de enkelte fag. 
-Evalueringsudvalg - Prøver, karakterer, evaluering 
-IT-udvalg består af tre lærere, en fra henh. indskoling, 
mellemtrin og overbygning + Thomas H.  
-Venskabsklasseudvalg; vi vil gerne kvalificere vores arbejde 
med venskabsklasser 
-Æstetik og udsmykningsudvalg; hvordan kan vi fastholde og 
videreudvikle den æstetiske dimension på skolen? 

Orientering	

5.	 Trafiksikkerhed,	

Thomas	A.	

Trafikken	på	Reventlowsvej	er	på	listen	over	en	af	de	40	farligste	
skoleveje	i	Danmark.	Skal	vi	etablere	en	gruppe,	som	arbejder	
med,	hvordan	vi	kan	øge	trafiksikkerheden	ved	Reventlowsvej	og	
ved	indgangene	til	skolen?	Gruppen	kan	med	fordel	bestå	også	af	
forældre,	som	ikke	er	med	i	bestyrelsen.	Vi	beslutter	at	opfordre	
forældre	til	at	nedsætte	et	trafikudvalg,	som	arbejder	med	
henholdsvis	kontakt	med	kommunen	om	dels	større	
trafiksikkerhed	på	Reventlowsvej,	dels	trafiksikkerheden	i	
forbindelse	med	at	bringe	og	hente	børn	ved	indgangen	på	
Kragsbjergvej	og	Guldbergsvej.	Thomas	A.	laver	udkast	til	et	brev,	
som	bestyrelsen	(Lisbet)	sender	ud	til	alle	forældre	og	inviterer	
dem	til	at	melde	sig	til	et	udvalg.		

Drøftelse	og	
beslutning	

6.		 Gennemgang	af	årsplan	
for	bestyrelsen,	
herunder	vores	
deltagelse	i	
forældremøder,	Lisbet	

Vi	beslutter	at	fortsætte	med	den	nye	organisering	af	møderne,	så	
vi	starter	mødet	kl.	18	og	først	spiser	kl.	19.		
Lisbet	har	manglet	positive	tilbagemeldinger	fra	øvrige		
bestyrelsesmedlemmer	med	henblik	på	at	deltage	i	
forældremøderne	(o.	Kl.,	4.	Kl.	og	7.c).	Vi	beslutter,	at	vi	til	næste	
år	fordeler	os	mellem	forældremøderne	allerede	før	
sommerferien,	og	at	de	enkelte	bestyrelsesmedlemmer	aftaler	
direkte	med	klasselærerne,	hvornår	mødet	skal	være.		

Thomas	og	Stig	deltager	i	forældremødet	i	4.b	den	20.	sept.	kl.	19.	
Lisbet	og	Anders	deltager	i	4.a.	
Lisbet	beder	om,	at	alle	sender	et	ok,	når	I	har	modtaget	en	mail.		
Alle	bestyrelsesmedlemmer	skriver	til	Lisbet,	hvornår	de	kan	
deltage	i	et	rådsmøde,	og	Lisbet	laver	en	plan.	

Orientering	
og	
kommentarer	



7.		 Evt.	 Stig	roser	det	nye	blad	fra	friskoleforeningen.	Han	foreslår,	at	vi	
undersøger,	hvad	det	koster	at	give	forældre	mulighed	for	at	
modtage	bladet.	Thomas	og	Thomas	undersøger	muligheden	for	at	
købe	et	oplag	og	dele	ud	som	reklame	for	at	downloade	app’en	
eller	abonnere	på	bladet	i	fysisk	form.	

	

8.	 Punkter	til	næste	møde	 Opfølgning	på	ansættelsesprocedure,	efter	medarbejderrådet	har	
haft	punktet	oppe	den	14.	sept.	
Kommunikationsplatforme	
	

	

	

	

	

	


