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Referat af bestyrelsesmøde 
 
Tid: Torsdag den 13/6 2019 kl 19-22 
 
Deltagere: Pedro Martinez, Annette Pihl, Mette Birk, Peter Christensen, Maria Storm, Arne Vingum, Viggo 
Aavang, Dagny Egelund, Ann Segel, Anne Sofie Rasmussen. 
 
Forplejning: Peter 
 
1.Orientering om økonomi og budget. (Viggo) 
Økonomiudvalget har haft møde omkring forretningsgang på både restancer og fripladstilskud. Der er 
indføjet i bestyrelsens forretningsorden hvordan der arbejdes med begge. Der er en regel for egendæk-
ning hvor der laves en note i årsregnskabet hvorvidt vi er inden for denne ramme. Der er stadig nogle fa-
milier på skolen, som har svært ved at betale skolepenge, men den besluttede forretningsgang følges. 
Det er besluttet at formand og kasserer indkalder familier med friplads til et kort møde hvert år i Septem-
ber. 
 
Balancen for de første 5 måneder viser et underskud på ca. 300.000 DKK. Det reelle underskud er noget 
mindre, da likviditeten kun er forværret med ca. 140.000 DKK. Underskuddet er som planlagt, da vi har 
valgt at fordele timer på færre hænder, hvorved at undervisningstillægget stiger. 
 
Pedro er i tæt kontakt med Viggo om at skabe balance fra August. Det ser ud til at kunne lykkes. 
 
IT - strategi, bilag følger fra Ann. Beslutningspunkt. 
Den fremsendte strategi blev fremlagt (bilag), hvor der blev besluttet at Pedro og læregruppen kan indgå 
aftale om at eleverne skal have chromebooks efter sommerferien. Da forældrene skal betale, er det 
yderst vigtigt at der bliver indgået den rigtige og mest fordelagtige aftale, hvilket Pedro og læregruppen 
sørger for.  
 
   
2.Orientering: 
Vuggestuen og børnehaven (Annette) 
Der er fortsat fremgang i både børnehave og vuggestue. Der er et ønske om, at der bliver kigget på om 
Mirabelle træet fortsat skal bestå. Det blev aftalt at Pedro kigger på om det kan fjernes eller der findes 
bedre løsninger. Det er fra forældrerådet et ønske om, at begrænse den åbne adgang fra området uden-
for børnehaven mod parkeringspladsen. Forældrerådet har ligeledes et ønske om lave en strategi for 
mere økologi på skolen og i børnehaven. 
 
Lærergruppen(Ann) 
Der er fuld gang i planlægningen af næste skoleår. De 2 årspraktikanter er ansat fra August. De store klas-
ser fra 5-9 er i gang med teater, og resten af skolen er i gang med kreative processer. Skolen starter igen 
den 14. august.  
 
Skolen(Pedro) 
Besøg fra Herborg var en stor succes, planen er vi i uge 41 tager på lejrskole hos Herborg. 
Praktikanten Morten er stoppet igen, men praktikanten Anette fortsætter på skolen.  
Den stilling som var slået op som en årspraktikant, er blevet delt op på 2 årspraktikanter fra Ollerup, som 
ønskede at dele stillingen.  
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Skolen har været udtrukket til tilsyn af undervisningsministeriet på et af de timeløse fag, i dette tilfælde 
seksualundervisning. Tilsynet har fundet sted 12.06.2019, hvor Pedro blev grundig forhørt i 2 timer. Ende-
lig svar foreligger efter sommerferien.  
Planlægningen af næste skoleår er ved at være færdig ift. fordeling af klasser.  
  
3.Nyt fra løbende sager og Sjaks 
 
Ansøgning til Egeskovslotsløb sendt afsted ( Anne Sofie) 
Der er sendt ansøgning om en sansegynge til børnehaven, samt et armgangsstativ på legepladsen, vi hå-
ber på at få positiv respons. 
 
4.Kommende arrangementer/opgaver ( Anne Sofie) 
  
Skoleafslutning efter teater. 
Der er planlagt et pænt farvel til de børn og familier som går ud af skolen. 
 
Olietank, ved børnehaven skal skiftes ud eller 
Den nuværende olietank ved børnehaven skal udskiftes inden December. Vi skal have kigget på alterna-
tive varmekilder. Viggo tager bolden og skriver ud til alle om nogle kan/vil deltage. 
 
Sommergrill den 16. August, hvem gør hvad? 
Maria tager fat i hendes far som sørger for grillede spareribs. Der skal ligeledes sørges for øvrig forplej-
ning.  
 
5.Evt. 
Intet at bemærke, udover at Maria ønsker et punkt om videreudvikling af Rudme Rally. 
 
 
Referent: Viggo Aavang. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


