
 

Referat af bestyrelsesmøde den 8. marts.  

- godkendelse af referat 

referatet fra august mangler at blive offentliggjort. Der er lokaliseret og bliver gjort snarest.  

1. Økonomi og budget 

a. Pia fortjener stor ros for hendes arbejde med at sætte budgettet op. Det har givet pedro et 

godt overblik at styre efter.  

b. Efter årets første to måneder har vi omkring 53000 i overskud i skole og børnehave samlet 

set. Der har været en del vikarudgifter i børnehaven, som alligevel har haft overskud i årets 

første måneder. Vi har en lønudgift til en lærer som er under opsigelse, som påvirker 

skolens budget i starten af året.  

2. Personale og ansættelse 

En lærer har sagt op. Det har været helt udramatisk og der er en god stemning på lærerværelset. 

Pedro er ved at lægge puslespillet for hvordan vi kan løse skemaet frem til sommerferien med 

lokale kræfter. Han laver en plan for hvordan vi får afklaret hvilke kræfter der er brug for 

fremadrettet. Pedro løser skemaet indtil da i tæt samarbejde med lærerne.  

3. Trivsel på skolen  

Nu har der været arrangementer i alle klasser og tilbagemeldingerne har været meget positive. 

Martin holder møde med lærerne om hvordan der kan følges op på forløbet. Martin udarbejder 

anti-mobbestrategi.  

4. Oprettelse af overbygning 

a. Skolemødet blev brugt til at synliggøre visioner og værdier på skolen, som blandt andet vil 

danne afsæt for strukturen for overbygningen.  

5. Orientering fra børnehaven 

a. Der er forældremøde den 5. april, hvor der vælges forældreråd.  

6. Orientering fra skolen 

a. Vi har haft besøg af tilsynsførende. Det har været en fin oplevelse indtil nu.  

b. Vi har haft fællesspisning igen. Det løber rundt og det er et godt arrangement.  

c. Emneugen kører og i år har lærerne bestemt temaet. Det kører godt.  

d. Svømning slutter nu. Det har været et godt halvt år. Alle svømmer, og det har fungeret fint 

med forældrekørsel.  

e. Lejrskolen ligger i slutningen af april og starten af maj. Der er styr på det, så længe vi kan 

bevæge os uden om en lockout.  

f. Den nye persondatalov træder i kraft til maj. Vi skal ændre låsen til kontoret, så der er styr 

på hvem som har adgang til det, så kommer vi omkring det meste. Anne Sofie taler med Pia 

om udskiftning af nøgler.  

g. Skolen er med i skolernes sangdag. Det bliver sjovt.  

h. Musikskolen kommer forbi og laver en koncert.  

i. I rumpen på ”me-too”, har ligestillingsministeret skrevet ud og opfordret til at man på 

skolen taler om at imødegå sex-chikane. Det er taget op i lærergruppen 

j. Der er startet et lærerkor på skolen.  

k. Tyge fik afholdt et fedt skolemøde, hvor vi fik talt om visioner og værdier for skolen.  

Nu ligger stikordene fra mødet hos Pedro, som arbejder videre med det sammen med 

lærerne.  

o Der er landsmøde den 5. maj, hvor en delegation fra skolen også deltager.  



o Pedro er i gang med 3. modul af sin diplom-uddannelse i ledelse.  

o 6. og 7. er i gang med projektfremlæggelser.  

7. Orientering fra lærergruppen.  

Gruppen har det godt og de er meget dygtige. De er gode til at fejre deres succeser og bakke 

hinanden op.  

8. Pr og rekruttering. Er behandlet.  

9. Aktuelt 

10. Planlægning af forårsarrangementer 

i. 160 års jubilæum: Vi vil gerne lave et arrangement. Morten, Arne og Stefan er 

arrangementsudvalget.  

ii. Forårsmarked: 3. april: planlægning af forårsmarked. Anne Sofie indkalder og står 

for det.  

Formanden inviterer skolekredsen til planlægning af forårsmarked og til 

arbejdsdag.  

iii. Egeskov slotsløb. Skolens musikskole står for musik under arrangementet.  

iv. Generalforsamling: 12. april. Pia skulle have styr på lagkagerne. Arne står for at 

sætte stole op. Vi strammer op på tidsplanen. Viggo fremlægger regnskabet. Jesper 

spørges om han skal være ordstyrer.  

v. Der er en børnekoncert på Foderstoffen den 20. april, hvor vi har mulighed for at 

reklamere for skolen.  

vi. Kamille laver højskole til august. Det bliver med nordisk tema.  

 

11. Eventuelt. 

a. Til sjaks: Lige nu er der ca. 12-15 mennesker som kan byde ind med arbejde til Heartland. Vi 

kobler os til GU72.  

b. MGP festen blev holdt. Det blev et fint arrangement, som giver et lille overskud, men det 

vigtigste er at børn og forældre hyggede sig.  

 

12. Lukket punkt.  

Referatet godkendes på næste bestyrelsesmøde den 4. april.  


