
Referat bestyrelsesmøde 08.06.22 kl. 19.30   

Mødet holdes på skolen   
 

  

Tilstede: Emma (1. del), Jonas, Julie, Uffe, Ronni, Morten, Jan, Maj-Britt, Jesper,, karoline, Anne F, 

Nikolaj David (fraset 20-20.30) 

Afbud:  

 

19:30 - Midler til udeareal - besøg af Lasse Holm og Anne Faber 

Lasse og Anne fremlægger projekt for legeplads opgradering, finansieret via fonde. Samarbejde med 

borgerforeningen og idrætsforeningen. Egenfinansiering på ca. 100.000 samt 25.000-30.000 til 

materialer (dette kan finansers fra frivilligt arbejde fra bl.a. jul på nytorv  m.v.) samt arbejdskraft i 

form af et udvalg eller arbejdsdage. 

Bestyrelsen beslutter at der køres videre med projektet. 

 

19:45 - Nyt fra Børnehuset 

- Status Udsendt som bilag 

- Tilsynsrapport afventes den enelige rapport 

- Forældreråd Forældrerådet er konstitueret med Emma som formand 

Der er projekt i gang ift. renovering af legepladsen for de penge der ligger fra tidligere.  

- Struktur til møder: Maj-Britt er valgt som bestyrelsens repræsentant i forældrerådet. Der 

lægges op til at de punkter der er relevante på forældrerådsmødet ligger den sidste halve 

time fra 19 til 19,30 og punkter relevante for forældrerådet ligger som 2. punkt dvs. i starten 

af mødet, men ikke som 1. punkt da det vil sikre at repræsentanter fra forældrerådet når 

frem til mødet men ikke behøver være med hele mødet. 

 

 

20:05 - Status på økonomi ved Jan 

Udgifterne rettes ind så det passer ift. antal elever. Karoline og Uffe har kigget på dette 

sammen og lagt en plan. 

Skolen er købt med overtagelse 1/6 2022. 

De sidste udgifter ifm. skift af skoleleder ligger i juli. 

 

 

20:15 - Nyt fra skolen ved Uffe og Karoline 

- Status Der er sendt status ud. 

- Planer for næste skoleår Karoline fremlægger: 

• 2 lærer ordning prioriteres 

• Principper med ”blokke” med dansk og matematik frem forberedelsespladser 

• Superklassen rykker mere ind i de etablerede klasser 

• 6. 7. klasse bliver den største klasse med 25 elever, mange timer ligger dog i klasserne 

hver for sig.  

• Rammerne på skole forbedres således at der kan etableres lærerværelse. Der er varslet 

tilstedeværelse 2 dage om ugen.  



• Der er ansøgning ude naturfag og matematik i overbygningen. Uffe og Karoline 1. 

sortere ansøgninger. Derefter kan de læses af ansættelsesudvalgte. Fra bestyrelsen 

vælges Morten og Ronni, suppleant Maj-Britt.  

 

20:40 - Pause 

 

20:45 - Skolebussen  

Der er ikke mange børn der benytter skolebussen og endnu færre efter sommerferie. Den historiske 

baggrund for skolebussen er den nedlagte busrute der kørte den vej. 

Jan foreslår at bruge bus ressourcerne anderledes i en overgangsordning. 

Jesper foreslår en privat ordning mellem forældrene.  

Bestyrelsen beslutter at undersøge mulighederne. Jan står for det. 

 

21:00 - Fysiklokale i kælderen 

David: Der er to tilbud. Formalia undersøges. Der arbejdes videre (David, Jonas og Ronni). 

 

21:15 - Byggetilladelser (fysik og vuggestuelegeplads) 

Jesper: Der er en bygge tilladelse på vej i tilfælde af at der skal laves yderligere på 

legepladsen. Men der er spørgsmål der skal svares på for at den kan færdiggøres. 

Giver Jan adgang til byggetilladelsen og Jan vender tilbage. 

 

21:30 Eventuelt 

Ronni spørger til hvem der er bestyrelsens repræsentant for bygningsudvalget. Julie har 

opgaven. 

 

21:35 - Tak for i aften 

 

Fordelte opgaver: 

• Jan: undersøger mulighederne for skolebussen 

• Karoline: sætter Maj-Britt med på maillisten til forældrerådet.  

• Emma: sørger for at punkter der kræver tilstedeværelse af bestyrelses repræsentant lægges 

den sidste halve time i dagsordenen til forældrerådsmødet. 

• David: sørger for at punkter relevante for forældrerådet ligger som punkt 2 -3 i 

bestyrelsesmødets dagsorden. 

• Uffe: står for kontakten til ansættelsesudvalget. 

• Jesper: Giver Jan adgang til byggetilladelsen og Jan vender tilbage. 

• David, Jonas og Ronni:  Arbejder videre med fysiklokalet. 

 

 

Vammen den 8/6 2022 

 

Referent: Maj-Britt Givskov Hansen ____________________________ 

 

Underskrift af bestyrelsesmedlemmer: 


