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Tilstede var 

Skole:  

Bestyrelse: 

Suppleanter: 

 

Michael, Jane, Helle, Poul Martin 

Jakob H, Lene, Rasmus, Jacob Henriksen, Erik, Jan, Heine 

Jens, Michael, Jeanet  

Fraværende:  

Referent: Jakob Harming 

  

 

Pkt. Tid O/B Emne Beskrivelse Referat 

1.   Valg af ordstyrer  Erik 

2.   

 

 

Nyt fra Mikael  Kontakforældremøde: Det er kontaktforældre i alle 

klasser og børnehave og vuggestue. Bestyrelsen skal 

kalde ind. Michael sender mail, Erik sender 

invitation til Michael som sender videre. 

Erfaringsudveksling mellem forældre, hvad har man 

lavet i løbet af året, hvad vil det sige at være 

kontaktforældre etc. Michael sætter det i 

torsdagsbrevet. 

3 børn kommer efter sommerferien. 2 til skole en til 

1 til børnehave. 

3.   Nyt fra Jane  3 nye vuggestuebørn. 

Udmeldelse fra 2 vuggestuebørn. 

Planlægge møde med de nye forældre. 

Kommentar angående udmeldelsestid, forskellige 

umeddelsestider. 

Tilsysnsbesøg 20. Juni. En fra bestyrelsen skal 

deltage. (Jeanet deltager) 

Lønnet studerende ½år i børnehaven. Start fra juni. 

4.   Nyt fra formanden  - 
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5.   Valg af 

kontaktpersoner 

til udvalg 

·        Hvad indebærer det at være 

kontaktperson? 

·        Jeg foreslår min 2 opringninger 

pr. år fra bestyrelsen 

 

Aktivitestudvalg: Jacob  

Rengøringsudvalg: Jeanet 

Markedsføring: Jeanet 

Legatudvalg: Jan Madsen 

Bygningsudvalg: Rasmus 

IT: Michael Johansen 

Koordineringsudvalg: Lene 

6.   Valg af 

ansættelsesudvalg 

Afholders 23. maj Michael, Jacob og Jens deltager fra bestyrelsen 

7.   Rengøring på 

skolen 

Poul Martin vil gerne i første omgang for en 

periode til september tages fra rengøringen. Vi 

skal se på alternative muligheder. Herunder 

Kiwik. 

Michael går videre med specificering og bud. Op til 

15% over bud har Michael mandat til 

8.   Indkøb af bus Vi får en udfordring til næste år med transport af 

7.-8. klasse til Tjele, og vi vil ofte kunne bruge 

en bus 

Økonomi og regler skal afklares til en bus til 16 

personer. Michael (regler), Jens og Jacob(økonomi) 

kigger på det til næste gang. 

9.   Spare op til 

udlandsturen i 7.-

8. klasse 

Forslag om at spare op til udlandsturen i 7.-8. 

klasse gennem hele skoleforløbet. 30 kr om 

måneden øremærket udlandstur. 

Beslutningen er truffet til næste års budget(træder i 

kraft fra augsut 2019) om at hæve skolepenge med 

30 kr øremærket til udlandstur. 

10.   Forretningsordene

n 

 Erik gennemgået forretningsordenen 

Forretningsdordenen skal lægges på hjemmesiden. 

11.   Opgavefordeling beskrivelse af opgavefordelingen mellem 

bestyrelse og ledelse 

Michael: Gennemgået udkast til rollefordeling. 

Alle: Læs og koordinere i forhold til 

forretningsordenen. Tager emnet op igen til 

efteråret 

12.   Visionsdøgn Beslutning om dato til visiondøgn til efteråret 26/27 oktober 

 

 

13. 

  Nyt fra 

byggefronten 

Ny tovholder til at tage over efter Finn Opdatering på process. Laver så meget som muligt. 

Rasmus overtager tovholderrolle. Nyt på 

byggefronten på til næste møde. Vi beholder huset, 

gør så lidt som muligt ved det. 
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14.   Underskrift af 

tavshedspligt 

Læs igennem og skriv under. 

 

Udfyldt 

15.   Økonomi Lene: kort gennemgang af regnskab t.o.m. april 

 

Følger budgettet. Lene følger op med 

budgetsamtale til Michael 

 

16.   Nyt fra 

byggefronten 

 

Ny tovholder til at tage over efter Finn 

 

Opdatering på process. Laver så meget som muligt. 

Rasmus overtager tovholderrolle. Nyt på 

byggefronten på til næste møde. Vi beholder huset, 

gør så lidt som muligt ved det. 

 

17.   Underskrift af 

tavshedspligt 

Læs igennem og skriv under. 

 

Udfyldt 

18.   Oplæsning of 

godkendelse af 

referat 

 

 

l Godkendt 

19.   Eventuelt  Gemmer dagsorden i Drop box 

Michael: En fra bestyrelse til orientering af forældre. 

Erik tager med. 

 

 

Punkt til næste møde:  

Billeder af bestyrelsesmedlemmer 

Føl ordning 

 

 


