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Tilstede var 
Skole:  
Bestyrelse: 
Suppleanter: 

 

Mikael, Jane, Helle 

Jakob, Lene, Rasmus, Erik, Jan, Heine 

Jens, Jeanette 

Fraværende: Suppleant: Michael, Jacob 

Referent: Jakob 

  

 

Pkt. punkta

nsvarli

g 

O/B Emne Beskrivelse Referat 

1.  B Valg af ordstyrer  Erik valgt 

2. Mikae

l 

O Nyt fra Mikael  97 elever startede i august. 

Punkt til næste gang: 9 klasse. 

 Økonomi 

 Personale, kurser etc 

 Hvilke faciliteter kræves der 

 Hvordan ser personalet på det. 

Rengøring på skoletoileter fungerer godt efter ny 

ordning. Fortsætte med Kiwik. 

3. Jane O Nyt fra Jane  Der er virksomhedspraktikant indtil december 

Opstart af 2 nye børn. 

Udmeldelsessamtaler. Ris og ros. 

Lene deltager med input fra bestyrelsen ved 

børnhave/vuggestuedelen. 

4. Erik O Nyt fra formanden  Visionsdøgn sidste weekend i oktober. 

 Følordning 

 9. Klasse 

 Busordning 
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5. Erik O Nyt fra udvalgene Bordet rundt:  

Aktivitetsudvalg: Jacob 

Rengøringsudvalg: Jeanet 

Markedsføring: Jeanet 

Legatudvalg: Jan 

Bygningsudvalg: Rasmus 

IT: Michael 

Koordineringsudvalg: Lene 

Koordineringsudvalg: Kommentar til følordning. 

Der er drev i udvalget. 

Rengøringsudvalg: Udvalget fungerer godt. Skal 

arbejdes med hovedrengøring. Der skal laves en todo 

liste. 

Markedsføringsudvalget: Der er aktivitet i udvalget. 

Der skal laves strategi 

Legatudvalg: Kunne godt bruge en prioteret liste 

over ting som der skal søges efter. Kunne godt bruge 

et par mand mere. Jan arbejder videre med liste. 

IT: Der er i aktivitet i udvalget møde d. 29 augtust. 

Bygningsudvalg: Der er styr på udvalget. Møde om 

arbejdsweekend i morgen. Dokument skal oprettes 

om hvilke opgaver der skal laves. Byggeristatus; 

klargøres til tagvinduer. 

6. Lene O Økonomi Kort Gennemgang af økonomien Tallene er fine i forhold til budgettet. Indkøbe 8 

chromebooks til eleverne og 10 chromebooks/pc til 

personalet. Der er besluttet at op til 60.000kr kan 

bruges til indkøb.  

7. Rasm

us 

O Byggeri Hvor er vi: Rasmus Se punkt 5 

8. ??? O Rengøring Vi har på skolen oplevet, at der ikke er blevet 

gjort ret godt rent i ferien. Nogle steder er der 

ikke gjort rent. Vi skal lige have gennemgået 

proceduren for dette. 

Se punkt 5. 

9. Erik B Klippekort til 

morgenmammut 

Ønske om mulighed for tilkøb af 

morgenmammut. Som det er nu er der kun 

mulighed for tilkøb af heldagsklip til 90 

kr./dag. I tilfælde hvor man i forvejen har 

eftermiddagsmammut er det forholdsvist dyrt at 

tilkøbe en enkelt morgen. Kan der laves en 

Vi fastholder nuværende løsning.  
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ordning til imødekommer ønsket om 

klippekort? 

10. Erik B planteordning Tilbud på plantepasning med i alt 14 planter 

fordelt på skolen, vuggestuen, børnehaven og 

mammutten. Tilbud vedhæftet. Der er lavet 

ændringer ifht opsigelse (forslag 6 mrd.), 

forslag til prisregulering, og miljøtillægget 

udgør 21 kr./faktura. Ved betaling ½ årligt 

opnår vi “rabat” på 3%. Skal vi sætte i værk? 

Vi takker nej. 

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.   Oplæsning og 

godkendelse af 

referat. 

  

19.   Eventuelt   

 

Punkt til næste møde:  

 

 


