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Referat Fællesbestyrelse den 16-1 2019 

 
Deltagere: 
Kim Lauritsen, Rasmus Hansen, Sebrina Laursen, Karen Krautwald, , Lisbeth Dam Truelsen, Mette 
Jensen , Michael Søndergaard (Børnehuset), Solveig Strunck (skolen), Lau Sørensen, Dorthe 
Steendahl Vestergaard  
Elevråd: Mia 
Afbud: Anja Kjelde Andersen 

Mødet afholdes på skolen kl. 17.00 – 20.00 
 
Forplejning: Solveig 

Punkt Dagsorden m/kort 

beskrivelse 

ODB 

 

Referat Tid 

1.  Godkendelse af referat 

fra 12122018 

Underskrives 

Kommentarer til 

dagsorden? 

O 

B 

Godkendt 

Ingen kommentarer 

17.00-

17.05 

2.  Nyt fra elevrådet 

   

 

O - Elevrådet arbejder i øjeblikket 

med hvad elevrådets penge skal 

bruges til. Vi er kommet frem til 

at pengene gerne skal bruges til 

at gøre det mere hyggeligt på 

biblioteket. 

- Vi vil også kigge på de nye PALS 

kort igen for at se om disse skal 

laves. 

- Vi vil gerne at skolen kan give 

nogle kortspil til de ældre klasser 

nu når de ikke har deres mobiler 

længere. 

 

17.05-

17.20 

3.  Nyt fra: 

 Ledelsen 

 Børnehuset 

 Formanden 

 Samråd 

 Andre 

 

 

O Ledelse. 

- DV har været til mange møder om 

Fritidshjem til SFO, da der er 

mange områder, der berøres af 

dette. 

Børnehus 

- Fuldtallige igen blandt personalet. 

17.20-

17.40 
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- Indstillet på at køre efter den 

struktur der er lagt 

- Haft besøg af Pia Elgetti angående 

styrkede lærerplaner 

- SFO Personale og børn er rigtig 

glade for at være på skolen om 

morgenen. Der skal laves en 

evaluering. 

Formand 

- Intet nyt 

Samråd 

Datoer for 2019 er sendt ud 

 

 

4.  Kort nyt fra 
ansættelsesudvalget 
 

O - Der skal 5 til samtale, der var 15 

ansøgninger i alt 

- Der laves personprofil på alle for at få 

den bedste kandidat i forhold til resten af 

ledelsesteamet. 

17.40- 

17.50 

 

5.  Økonomi /budget O  - Skolen har nedbragt sin gæld med      

239.000 kr. 

-  i budgettet for 2019 har vi fået ca. 

200.000 kr. mere end i 2018 

 

- I børnehuset er der et underskud på 

90.000 kr. Dette kan måske ændre sig da 

vi ikke er helt sikre på at alle tal er 

korrekte. 

-  

17.50-

18.05 

6.  Pause med spisning 

 

  18.05 – 

18.30 

7.  Høring vedr. ny 
tildelingsmodel skoler 
 

O 

D 

B 

 

- gennemgang af tildelingsmodellen 18.30-

19.15 

8.  AULA O 
D 
 

- unilogin lukker d. 31 januar. Bestyrelsen 

opfordres til at gøre opmærksom på det 

blandt andre forældre 

- resten udsættes 

19.15- 

19.40 

9.  Kommende punkter: 

 

  Politikker i Børnehus 

 Åben skole 

19.40-

19.45 
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Referent LS 

 Principper i skolen 

 Årsplan 

 Brugerundersøgelse af skolemad 

 AULA 

 Branding af skolen 

10.  Evt.  - det meldes ud hvordan der vil være 

lejrskoler også i umiddelbar fremtid. 

- Vi skal tænke i at opdele os, så man ikke 

skal sidde en hel aften og beskæftige sig 

med kun skole eller Børnehus 

19.45-

20.00 

11.  Næste ordinære møde:  

Forplejning:  

 20 februar.  

Michael henter mad 

 


