
Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. jan. 2019 kl. 19.00 på skolen 

Deltagere: Lars Baadegaard, Michael Due, Anne Sofie Rasmussen, Annette Pihl, Pedro Martinez, Mette 

Birk, Line Gessø, Peter Christensen, Maria Storm, Arne Vingum og en lærer repræsentant  

Afbud: Viggo og Martin 

Mødeleder: Anne Sofie  Referent: Michael 

1. Skoleindskrivning    

Vi afholder skole indskrivning 28. feb. den i forbindelse med emne ugen. Information til 

børnehaven og lokal samfundet.  

2. Personale og ansættelse  

Dea stopper i børnehaven 1. feb. Sofia ansættes på timebasis og Arne vikariere fast. Og Rikke 

Krebs er under oplæring som vikar.  

I børnehaven er der mindst en fastansat i åbne og lukke tiden for at sikre trykheden og dialogen 

med forældrene 

3. Orientering fra læregruppen  

Der køre forældresamtaler for tiden. Det er rart med den næresamtale.  

Julefrokost fredag for personalet. Bestyrelsen tilbyder forældre taxi.  

4. Orientering fra børnehaven  

Det nye barnevogns skur fungere rigtig fint. Det vælter ind nye vuggestue børn, -også ud over 

de planlagte. Det er 8 børn i vuggestuen og snart 10 i børnehaven.  

5. Orientering fra skolen    

Nyt lønsystem køre fra næste måned, vi ligger os i selen for at alle får løn til tiden. 

Viggo og Pedro ser de ny ansættelser grader igennem efter skemaomlægningen.   

Kulturelrygsæk køre for tiden det køre rigtig godt. 

MUS samtaler. Annette tager dem i BH. 

Pædagogiske dage: Seks forældre stod for dagene sammen med to vikarer.   

Det er rigtig vigtigt at lærerne får nogle gode dage sammen.  

Tilsynsførende har været på besøg og kommer igen i næste uge. Der er fokus på faglighed. 

Ny dreng i 6. klasse og flere henvendelse på vej. Mette og Christian er støttefamilien for Mikkel 

familie. Der har været flere andre henvendelser. 

Pedro er blevet fast klummeskribent på Midtfyns Posten 

Pedro var til en syret aften nede af vejen. Der bliver lavet mørke kultur festival. Skolen bakker 

op om projektet. Det løber af stablet det kommende år.  



 

 

6. Løbende sager og sjaks: 

Vi skal have en kalender som er entydig. Vil holder os til kalenderne på Viggo. 

Planlægning af forårets arrangementer 

MGP  (Perter Mette ansvarlig) 

Skolemødet den 7. feb.  (Michael)  

Indskrivning 28. (Pedro ansvarlig, Annesofie)  

Fastelavn 3. marts (Søren , Line ansvarlig for musik og dans) 

16. marts fortælle værksted 

Forårsmarkeds planlægning 1. april (Annesofie/Arne)  

Arbejdsdag (Mikkel-Pedro finder en dag) 

Landsmøde 3-4 maj 

Lejerskole 13-16. maj Strynø (Pedro, Maria) 

Forårsmarked 25. maj (førskole - 2. kl) 

Bestyrelse møde 20. marts m. Revisor  

General forsamling 11. april (Michael bestyrelsen) 

Heartland  30 maj-1 juni (Lars) 

Egeskovløb (Michael) 28. april (musik) 

Varme forsyningen på skolen. Peter Eget ser på det sammen med Vantinge VVS og Fin   

Byrum. Der er søgt byggetilladelse hos kommunen.   

   

7. Eventuelt  

Henvendelse fra forældre om brug af telefoner, I-Pad og PC. Det er svært for børnene at 

håndtere telefoner og I-pads. Til næste møde Politik for digital-dannelse (Pedro - Line) 

Ink. skift fra I-pad til andet elektronisk medie.  

Flyer til lokale med ny fødte (Søren og Annette ansvarlige)  

8. Eventuelt lukket punkt  


