
Referat 

Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 21. feb. 2019 kl. 19.00 på skolen  

Deltagere: Lars Baadegaard, Martin Nevers, Anne Sofie Rasmussen, Annette Pihl, Viggo Aavang, Pedro 

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

Afbud: Michael Due, Morten Lauritsen (Ann Segel er med i stedet for Morten) 

Mødeleder: Anne Sofie Forplejning: Viggo  

 

1. Evaluering af skolemødet  

Pedro synes det var et godt møde fordi det blandt andet gjorde nogle ting tydelige for Pedro. Pedro er jo 

meget tydeligt omkring, hvad han tænker om eksaminer og karakterer, og det kan jo give anledning til at 

tænke over, hvordan der kan blive plads til at få andre stemmer frem. Det var fint at have Søren, rektor på 

midtfyns gymnasium, til at komme og fortælle om gymnasiets erfaringer og holdning til eksaminer og elver 

der kommer fra prøvefri skoler. Der er brug for at få gjort tydeligt for forældre hvordan skoleforløbet i 

overbygningen afsluttes, da der stadig er forældre som er i tvivl om det efter skolemødet. På næste 

bestyrelsesmøde vil vi tale om hvordan vi evt. på generalforsamlingen kan fremlægge afslutningen på 

skoleforløbet kommer til at se ud. Vi aftalte også at vi på næste møde vil bruge tid på at evaluerre 

bestyrelsesarbejdet i løbet at det sidste år i løbet af det sidste år i bestyrelsen.  

2. Digital dannelse Iværksættelse af forsøg. Bilag følger: (Pedro/Annesofie) D/B 60 min  

Pedro fremlagde baggrunden for et digitaldannelsesprojekt som skolen gerne vil sætte i søen med 

bestyrelsens opbakning. Vi diskuterede dernæst forskellige perspektiver på hvordan vi lærer børn bedst at 

håndtere adgangen til medier i deres liv, og hvad der skal til for at medierne ikke forstyrrer i 

undervisningen. Der er opbakning fra bestyrelsen til at skolen sætter et projekt i søen som sætter fokus på 

digital dannelse. Derudover opfordrer vi til at få formuleret en digital dannelsespolitik, som kan række ud i 

fremtiden også efter dette forløb. Line og Pedro går videre med at lave et udkast til en digital 

dannelsespolitik. Den vil de forsøge at få klar til næste møde.  

2.a SFO. 

Der er en bekymring for om kvaliteten i SFO’en er god nok. Det opleves fra forældreside at der ikke er 

tilstrækkelige tilbud til børnene i SFO-tiden. Morgen-sfo’en fungerer rigtigt godt. De musiske tilbud som 

også foregår i sfo-tiden fungerer fint. Et initiativ som lærerne har sat i værk er at Lærerne har besluttet at 

begrænse sfo-området, så det ikke inkluderer klasserne, så eleverne ikke kan gemme sig indenfor i en krog 

hvor tiden bliver brugt på skærme. Ideen er at samle flokken og indskrænke skærmtiden til 20 minutter. 

Der er brug for at skolen giver sfo’en en særlig opmærksomhed i den kommende tid, så det kan blive et 

mere attraktivt tilbud end det er for tiden.  

3. Økonomi og budget (Viggo) O 10 min  

Balancen for 2018 viser et underskud på 78.000. Det tal er ikke justeret i forhold til feriepengeforpligtelser. 

Det betyder formentligt at vi lander på et mindre overskud, men de færdige tal bliver først klare når revisor 

har gennemgået regnskabet. Viggo vil også fremlægge regnskabet på generalforsamlingen i år.  



Nu er skemaet lagt efter at Sarah er stoppet og det har betydet nogle justeringer i lærernes timetal. Den 

justering er ikke en spareøvelse, men koster omkring 150.000. Med de ansættelser som vi har nu, og med 

De nuværende elevtal lander vi næste år på et underskud på 140.000. Det betyder at vi også næste år 

gerne skal have en tilgang af elever. Det er vigtigt at vi også næste år styrer økonomien stramt. 

Der blev spurgt til om arbejdspresset på lærerne var passende, og det vurderede ann at det er. Lærerne 

trives godt med hinanden og der er en god og positiv stemning i personalegruppen. Pedro skal huske at 

passe godt på sig selv.  

Skolen har nu indfriet al gæld og er helt gældfri. hurra 

4. Personale og ansættelse (Pedro) O 2 min  

Rikke, Sofia og Arne løser de opgaver der er efter personale der er stoppet i børnehaven.  

5. Orientering fra lærergruppen (Ann) O 10 min  

IAB 

6. Orientering fra børnehaven (Annette/Maria) O 10 min  

Der har været forældremøde i Børnehaven efter at June og dea er stoppet, og det har givet lidt uro. Det var 

et fint møde, og det er landet godt. Anette afventer svar på ansøgning om at have 10 børn i vuggestuen og 

10 børn i børnehaven. Søren og Anette er på kursus i læreplaner. Finn har lavet lågen i børnehaven så den 

lukker af sig selv. Til april flytter 5 børn fra børnehaven over i skolen. Prognosen i børnehave og vuggestuen 

ser lovende ud. Stine har lavet en plan for hvordan vi kan udvide i børnehaven.  

7. Orientering fra skolen (Pedro) O 30 min  

Det går meget godt. Tiden går stærkt og vi er i gang med at tænke på næste skoleår. Der sker hele tiden 

noget som bevæger sig i en positiv retning. Kari Brinch kommer og laver en fortælledag den 8. marts. Vi har 

også en dag på egeskov i foråret. I næste uge bliver det emneuge som bliver et mini-samfund. Forældre og 

andre interesserede er velkomne på torsdag den 28. februar, hvor der er skoleindskrivning og børnene 

præsenterer deres bysamfund. Læg mærke til den flotte aula.  

 

8. Løbende sager og sjaks: Orientering fra øvrige sjaks O 10 min  

Der er MGP i næste weekend (første weekend i marts). Husk at få meldt jeres børn til og der er også 

forældrelounge. Det er et godt sted for børnene at feste sammen.  

Der er også fastelavn i næste weekend.  

 

9. Eventuelt  

Der er et ønske fra 7. klasses forældrene om at bestyrelsen får talt om hvordan man kan sikre en mindre 

sårbarhed ved personalefrafald. Samme forældregruppe er også interesseret i at høre mere tydeligt om 

hvordan overbygningen vil komme til at se ud.  

10. Eventuelt lukket punkt 



 


