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Tilstede var 
Skole:  
Bestyrelse: 
Suppleanter: 

 

Jane, Michael, Helle 

Rasmus, Jan, Heine, Jakob, Erik, Lene 

Jeanette 

Fraværende: Jens, Michael 

Referent: Lene 

  

 

Pkt. Punkta

nsvarli

g 

O/B Emne Beskrivelse Referat 

1. Alle B Valg af ordstyrer  Erik er valgt 

2. Mikael O Nyt fra Mikael  Ny elev i 7. klasse. 

Forældremøde omkring digital dannelse d. 14.1 og info 

møde om 9 klasse. Positivt møde med information 

omkring 9. klasse. Vi skal have styr på Ungdoms 

uddannelses vejledning. 

Velkomstsamtaler med nye familier d. 28.1. – Jacob 

Harming spørges ellers Heine. 

Visionsdøgn 1.+2. februar på Danhostel i Viborg for 

personalet. Thorstein Balle kommer og holder oplæg 

omkring Grundtvig og Kold og oplæg til hvordan arbejdet 

skal implementeres. 

Lene, Jane og Mikael på økonomikursus i uge 4. 

Der forsøges at finde en fleksjobber som hjælp til 

pedelaktiviteter. Der arrangeres samtaler hvor Jacob 

Henriksen og Jan deltager. 

3. Jane O Nyt fra Jane  2 nye børn i vuggestue. 

2 nyt barn i børnehave. 

Niclas orlov er forlænget. Jacob er ansat i Niclas stilling. 

Velkomstsamtaler med 4 familier sammen med Jan. 

Der afholdes ”Ny forældre” møder med nye forældre på 

institutionen d. 28.1. hvor Lene og Jane deltager. 
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4. Erik O Nyt fra formanden  Der er afholdt lønsamtale med Mikael, den er på plads. 

5. Alle O Nyt fra udvalgene Bordet rundt:  

Aktivitetsudvalg: Jacob 

Rengøringsudvalg: Jeanet 

Markedsføring: Jeanet 

Legatudvalg: Jan 

Bygningsudvalg: Rasmus 

IT: Michael 

Koordineringsudvalg: Lene 

Aktivitetsudv.: Der følges op på skolefest uge 6. 

 

Rengøringsudv.: Der er lavet lister over samtlige rum på 

skolen og Mamutten, hvad der skal udføres, BH/VS er 

under udarbejdelse. Ros til udvalget !! Det afholdes i 

weekenden uge 6. 

 

Markedsføringsudv.: Der mangler opbakning i udvalget 

og arbejdet ligger på få mennesker.  

Der kører Facebook kampagner og deltager i messe i 

hallen i Marts og vi deltager i kulturugen. 

Der indkaldes til møde med udvalget hvor Mikael, Jane 

og Jeanette deltager. 

 

Legatudv.: Sparekassen Kronjylland har sponseret nye 

glødeskrivere til kreativ. Møde sidst i måneden omkring 

en plan for de store tilskud. Købmanden i Tange har givet 

200 kr. til ny kaffemaskine 

 

Bygningsudv.: Gruspladsen er blevet færdig og pyntet. 

Lyset i gangen i BH/VS bliver udført i uge 5. 

Skotrende er repareret i julen. 

Det nye lys bagved skal være tændt i alle de mørke timer 

bortset fra natten, også weekend og aften. Rasmus tager 

opgaven. 

Diskussion omkring valg af leverandører til opgaver. Det 

er vigtigt at vi har vores frie valg og vi vælger vores 

leverandører ud fra pris og udførelse. 

 

ITudv.: Vi afventer stadig det sidste på NAS server. 

Cromebooks spiller og lærernes pc’er kører. 
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Koordineringsudv.: Der efterspørges stadig IT-drev til 

udvalgene, de er under udarbejdelse. Der er 

formandsmøde d. 24.1. hvor Heine og Jens deltager. 

 

 

6. Lene O Økonomi Kort Gennemgang af økonomi for 2018 Tallene forelagt og vi ender med et fint regnskab for 2018. 

7. Mikael B Budget 2019 Gennemgang og godkendelse af budget 2019 Budgettet blev fremlagt og godkendt. Det ser fornuftigt 

ud for 2019. 

8. Erik B Grillaften Vi har fået lagt grillaften samme aften som 

Lokaldysten, fasthold/flyt/deltag 

Vi slår den sammen med lokaldysten. 

9. Rasmu

s 

O Byggeri Nyt? 

Oversigt samt overslag etape 2 findes i 

dropbox; to filer: bestyrelse/byggeri 

Budget fremlagt. 

Mangler følgende ? 

Vinduer, Linoleum, Forsatsvægge, 

 

10. Jan  Ventilation Opfølgning på ventilationsanlæg  Der er ikke noget nyt endnu. 

Omkring løsningen med at placere anlægget udenfor, så 

skal det vurderes hvorvidt det er pengene kontra m2 

værd. 

Der skal laves en opmåling for at vurdere hvor meget 

plads det giver. 

Lærerne tages med på vurdering. 

Når vi ved mere tages der en beslutning på bestyrelsen. 

 

12.      

13.      

14.   Oplæsning og 

godkendelse af referat. 

  

15.   Eventuelt   

Punkt til næste møde: Ventilation 


