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Tilstede var 
Skole:  
Bestyrelse: 
Suppleanter: 

 

Mikael, Jane, Helle 

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

Fraværende: Anja 

Referent: Lene 

  

 

Pkt. Punktan

svarlig 
O/

B 
Emne Beskrivelse Referat 

1. Alle B Valg af ordstyrer  Erik 

2. Mikael O Nyt fra Mikael Ansættelse lærer 

tilfredshedsundersøgelse 

 

Ansat Anders Bjørn lærer på Langåskole …. Gode 

ansøgere og godt felt. 

Tilfredsheds undersøgelsen kommer ud i morgen.  

Aftalt besøg med en pige til 9. klasse. 

Ny ansættelsesaftale til Mikael – Erik styrer. 

I uge 20-2020 – 100 år siden genforeningen – fejres 

ret stor i grænselandet. Mindretalsskole vil gerne 

besøge os i 3 dage – evt. privat indkvartering. 

Ansøgt 7 SPSU elever og fået tildelt. 

Fagfordeling og skemaerne er lagt ud til lærerne. 

Støtteelev i 0-klasse – ansættes pædagogmedhjælper 

– Mikaels datter foreslået – godkendt af bestyrelsen. 

2. udmeldinger – En i 8. klasse og en i 7. klasse. 

Linett er forlænget til september. 

 

3. Jane O Nyt fra Jane  Udmeldelse – 3 VS og 2 BH – 2 søskende par 

Tilgang 1 barn i VS. 

3 fremvisninger i forløbne uge – 1 indmeldelse til VS 

og afventer svar fra de sidste 2. 

Britt – uddannet pædagog – i praktik til om med 27.9. 
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Mette – pædagogisk assistent – kontrakt forlænget i 

vuggestue. 

Mini mus afholdes lige nu. Opfølgning på MUS 

samtaler fra December. 

En kontaktforældre i børnehaven trukket sig. 

 

4. Erik O Nyt fra formanden Lokaldysten og byfest 

kontaktforældremøde  

 

Kontakt forældre møde – gennemgang af aktiviteter. 

BH/VS manglede opbakning til arrangementer 

 

Lokaldysten og byfest – godt arrangement, der laves 

opfølgning på opbakning fra Mammenfri familier. 

 

 

 

5. Alle O Nyt fra udvalgene Bordet rundt:  

Aktivitetsudvalg: Jacob 

Rengøringsudvalg: Jeanet 

Markedsføring: Jeanet 

Legatudvalg: Jan 

Bygningsudvalg: Rasmus 

IT: Heine 

Koordineringsudvalg: Lene 

Aktivitetsudvalg – 

Rengøringsudvalg –  

Markedsføringsudvalg – Kampagne for 9. og 0. 

klasse snart slut.  

Legatudvalg – Der har været lidt stilhed, men der 

kommer damp på igen. Ansøgninger til Multibane og 

musiklokale 

Bygningsudvalg – Danni haft møde med PM. 

Opgaver taget fra arbejdsweekend lagt over på 

pedeller. Skotrenne projekt færdiggjort.  

IT – Ikke noget nyt 

Koordineringsudvalg – Formandsmøde. 

6. Lene O Økonomi Kort gennemgang af økonomien 

generelt 

Kort gennemgang økonomi byggeri  

Gennemgang flerårigt likviditetsbudget 

Tallene er fine og vi er foran budget. 

Likviditetsbudget er udarbejdet og der arbejdes 

løbende med dette. 
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7. Jakob O/

B 

Oplæg finansiering 

byggeri 

 

Oplæg til mulig finansiering af byggeri, 

lånemuligheder mv. 

Der er kontakt med mulige finansielle institutioner, 

og der arbejdes videre. 

8. Rasmus O Byggeri Status byggeri 

Nyt fra kommunen? 

Holder vi fortsat tidsplan  

Tømrer er sat i stå igen pga. kommunen. 

Der er lavet lidt strøm, men vi står stille. 

Erik lægger pres på kommunen og clearer med 

Sixhøj at vi har vores på det rene. 

Vi anskaffer måske en pavillon som pladsløsning. 

 

8. Mikael B Indmeldelsesgebyr 

skolen når man kommer 

fra børnehaven 

Skal der både betales indmeldelsesgebyr 

når man starter i BH og derefter også i 

skolen? 

Vi holder fast i de 500 og kun en gang når man 

melder sig ind i institutionen. 

Vedtægterne gennemgås for hvorvidt beslutningen 

kolliderer – Mikael / Lene Smed. 

9. Erik B Visionsdøgn Emner? 

Forslag til tema: forældre engagement 

25-26.10.19 – Vi prøver Fusingø 

Temaer : 

Byggeri 

Forældre engagement 

Ansættelses procedurer 

 

10. Erik B Prioritering af større 

opgaver til 

arbejdsweekend 

 

Tilbagemelding fra møde 

mellem bygningsudvalg 

og pedeller 

 

Prioritering af opgaver. Opgaveliste 

(bygningsudvalgets opgaver) sendes 

rund med dagsorden. Kun større 

opgaver vurderes ifht igangsætning og 

budget.  

 

Multibane i ark, samt til legatudvalg 

 

 

11. Erik B Opdatering af 

forretningsorden 

Forslag sendes rundt inden mødet til 

gennemsyn. Væsentligste 

ændringsforslag: 
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 Krav om ansatte under særlige 

vilkår 

 Kommissorier for udvalg 

 Tilsynsførende  

 Gennemgang forretningsorden 

 hvert år til konstituerende BM 

 Ændret tekst ifbm rykkere 

 

12.   Oplæsning og 

godkendelse af referat. 

  

13. Jane 

/Jan 

B Velkomstmappe  Under velkomstsamtale ønskede et forældrepar en 

velkomst mappe. 

Kan indeholde en kalender, vedtægter, info om 

institutionen mm 

Al info ligger på hjemmesiden som vi henviser til. 

14. Jane B Halvdagsplads i 

Mammutten 

Halvdagsplads i Mammutten i 

forbindelse med ferier/sampasning 

Halvdagsplads i ferier skal udløse et tillæg pr. uge, 

så barnet kan være der fuldtid. 

Jane kommer med oplæg. 

15 Mikael B MammenFri 15 år Skal der gøres noget? Michael laver presse materiale. 

15 år, 100 elever, 9. klasse 

 

Lærerne laver speciel skoledag 

Reception fredag d. 16.8. 

T-shirt til alle på institutionen – Jeanette spørger 

rundt og igangsætter. 

Taler – Erik finder taler. 

 

Indbydelser – Kaffe, kage, taler og sang. Michael 

laver indbydelser. 

Mikael og Helle laver planlægning 
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16.   Eventuelt  Kan vi lægge et gulv ovenpå gulvet i 

Gymnastiksalen ?  

 

 

Punkt til næste møde:  

 

 


