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Tilstede var 
Skole:  
Bestyrelse: 
Suppleanter: 

 

Michael, Jane, Helle 

Erik, Jacob, Heine, Jens, Rasmus, Jeanette, Jan, Lene, Anja 

Fraværende: Heine 

Referent: Lene 

  

 

Pkt. Punktan

svarlig 
O/

B 
Emne Beskrivelse Referat 

1. Alle B Valg af ordstyrer  Erik 

2. Mikael O Nyt fra Mikael Ansøgning  

PPL 

Sponsorfilm 

GDPR 

Samtaler – i morgen – 8 samtaler. Rigtig mange 

kvalificerede. Erik, Jeanet, Jacob, Rasmus deltager. 

 

Møde i går med Viborg Kommune. Ændringerne i 

PPL gælder kun for sager hvor det ikke drejer sig om 

et enkelt barn. Vi er derfor ikke helt så bekymrede 

for det fremtidige setup. 

 

GDPR. Eksisterende børn skal udfylde en ny 

erklæring.  

 

Sponsorfilm – de er blevet kontaktet efter sidste 

møde. Der er ikke fundet sponsor penge nok endnu. 

 

Der er indgået aftale med Mortens busser omkring 8-

9 klasses kørsel. 

 

Godkendt støtte til elev i kommende 0-klasse.  
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Indmeldelsesgebyr til skolen når man kommer fra 

børnehaven. Er det rimeligt ? – tages op på næste 

møde. 

 

APV – fremlæggelse for personalet sker 

afdelingsvis. PM fremlægger under mødet og 

materialet sendes til bestyrelsen. 

3. Jane O Nyt fra Jane Velkomst og udmeldelsessamtaler Opstart af et vuggestuebarn pr. 1.4. 

 

Pædagogisk aften på tværs af SFO’er i akse 

samarbejdet. Sætte fokus på fagligheden. Rigtig god 

aften. God debat på tværs af afdelingerne. 

 

Velkomstsamtaler – hvordan forholder vi os til 

forældre som ikke ønsker en samtale. Vi forventer 

deltagelse fra minimum 1 forældre, men håber på at 

begge deltager. 

 

Udmeldelsessamtale afholdt. 

 

Der afholdes første hjælpeskursus for personalet i 

VS/BH d. 18.9 sammen med Bjerring. 

4. Erik O Nyt fra formanden Bestyrelseskursus 

Førstehjælpskursus  

 

Erik har rundsendt omkring bestyrelseskursus. 

Der opfordres til deltagelse.  

 

Førstehjælpskursus –Skolen evt. i forbindelse med 

andre møder evt. sammen med et klatre kursus 

5. Alle O Nyt fra udvalgene Bordet rundt:  

Aktivitetsudvalg: Jacob 

Rengøringsudvalg: Jeanet 

Markedsføring: Jeanet 

Aktivitetsudvalg – ikke noget nyt. 

Rengøringsudvalg – ikke noget nyt. 

Markedsføringsudvalg – Linette gør et fint arbejde. 

Banner på vej til stakit. Vi bør sende fokus imod 

Vinkel og Viborg retningen. 
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Legatudvalg: Jan 

Bygningsudvalg: Rasmus 

IT: Heine 

Koordineringsudvalg: Lene 

Legatudvalg – Opgave omkring musiklokale. 

Bygningsudvalg – Vi skal se på Idebank. Taget på 

gymnastiksalen står til at holde til 2020. 

IT – ikke noget nyt 

Koordineringsudvalg – formandsmøde d. 12.6. 

6. Lene O Økonomi Kort Gennemgang af økonomien 

generelt, samt grundigt på byggeri  

Tallene gennemgået – de ser fine ud. 

Gennemgang af tal i forbindelse med byggeri og 

likviditetsbehov i fremtiden. Der skal arbejdes videre 

med finansiering af byggeri. 

 

Jacob laver oplæg til finansiering. 

7. Rasmus O Byggeri Status på budrunde og igangsætning 

Nyt fra kommunen? 

Tidsplan (tømrer, el, gulv, maler, 

ventilation) 

 

Allan tømrer er gået i gang, der er stadig 

udfordringer med brandkrav, men der arbejdes på 

dette. Rasmus tager fat i brandrådgiver. 

Planen holder og vi skulle gerne kunne nå det til 

skolestart. 

Pedelkælder – den er næsten færdig – super flot 

resultat ! 

 

8. Erik B Artefakter Opfølgning på artefakt-jagt til 

dialogspisning. Hvordan synliggør vi 

for omverdenen? 

Markedsføring? 

Kan vi synliggøre dette på hjemmesiden ? 

Kan vi konkretisere vores værdiord med hverdags 

situationer. 

9. Erik B Førskoledag 25.5. Hvem deltager fra bestyrelsen? 

Følordning for nye forældre  

Jens deltager fra bestyrelsen. 

Michael laver listen med føl og hest samt listen over 

de opgaver der følger som hest. 

10. Erik B Arbejdsweekend mv. Prioritering af opgaver. Opgaveliste 

(bygningsudvalgets opgaver) sendes 

rund med dagsorden. 

Overvejelser vedr. Huset. 

 

Opgaverne skal gennemgås og vurderes hvorvidt de 

kan flyttes til dagligdag / pedellerne. 

Bestyrelsen forholder sig til de større poster 

sammenholdt med budgettet til næste møde. 
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Huset – Hvad skal der ske med pladsen når / hvis 

huset bliver revet ned. Multibane. Hvad er reglerne 

for en sådan i forhold til naboer mm. Erik og Jan 

checker. 

 

11. Erik B Opdatering af 

forretningsorden 

Forslag sendes rundt inden mødet til 

gennemsyn. Væsentligste 

ændringsforslag: 

 

 Krav om ansatte under særlige 

vilkår 

 Kommissorier for udvalg 

 Tilsynsførende  

 Gennemgang forretningsorden 

hvert år til konstituerende BM 

 

Udskydes til næste møde. 

12. Mikael B Tilfredshedsundersøgelse Oplæg til tilfredshedsundersøgelse 

præsenteres. 

Der er udsendt link til forslag til undersøgelse. Der 

tilføjes spørgsmål til værdi ordene.  

Der lægges op til åbne kommentarer til sidst.’ 

Der tilføjes spørgsmål til hovedrengøring i BH/VS 

 

13.   Oplæsning og 

godkendelse af referat. 

  

14.   Eventuelt   

 

Punkt til næste møde:  

 

 


