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Tilstede var 
Mammenfri:  
Bestyrelse: 
Suppleanter: 

 

Mikael, Helle 

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

Fraværende:  

Referent:  

  

 

Pkt. Punktan

svarlig 
O/

B 
Emne Beskrivelse Referat 

1. Alle B Valg af ordstyrer   

2. Mikael O Nyt fra Mikael   

3. Mikael B Ansættelse: 

 afdelingsleder  

 pedel 

 Dialogspisning 

 

 Pedel er ansat i går. Kommer ind onsdag – tidligere 

landmand, arbejdstid på 25 timer. 

Samtaler for afdelingsleder i morgen. Erik og Lene 

deltager. Det er som udgangspunkt 1. samtale runde. 

Skulle der være behov for en ekstra runde, så tager vi en 

ny runde i Januar. 

 

Siden sidst 

Møder med forældre omkring sammenlægning af de små 

klasser. Fint møde og der var nogle som kom med 

bekymringer.  

 

Infomøde omkring kommende 9. klasse. Fint møde hvor 

der blev forklaret hvordan vi kører de store klasser her på 

stedet. 

 

Virksomhedspraktikant – 2x2 timer. IT kyndig. Til og 

med marts. 

 

Dialog spisning d. 3. februar 
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Lene T. er stadig sygemeldt. 

 

Ugentligt møde med Anette og Nina, for at holde god 

kontakt med afdelingen. 

 

Nina og Nicklas står for sygdomsmelding / vikarstyring. 

 

Kikki fastansat fra Januar på 6 timer ugentligt. 

 

Visionsdøgn – VS / BH / Mammut deltager ikke i 

visionsdøgn. Der er ingen afdelingsleder.  

Skolen fastholder deres aftale. Lærerne i de mindste 

klasser, skal arbejde med de sammenlæste klasser. 

Oplægsholder – Berit Pold – undervisning af dem med 

særlige forudsætninger.  

4. Alle O Nyt fra udvalgene Bordet rundt:  

 Aktivitetsudvalg: Jacob 

 Rengøringsudvalg: Anja 

 Markedsføring: Heine 

 Legatudvalg: Jan 

 Bygningsudvalg: Rasmus 

 IT: Jeanette 

 Koordineringsudvalg: Lene 

  

Aktivitetsudvalg – kører godt 

Rengøring – kører fint 

Markedsføring – – Film delt i november – set over 10.000 

gange. Markedsføring af Team B først i det nye år. 

Legatudvalg – intet nyt 

Bygningsudvalg – intet nyt 

It – ikke noget nyt. Der er udfordringer når der er noget 

akut. Det kan være svært for udvalget. 

Koordineringsudvalg – intet nyt 

 

5. Erik B Pakkeafhentning Tilbud om opstilling af boks til 

pakkeafhentning. 

Vi er ikke afvisende for en løsning, men skal vide mere 

omkring det. 

Alternativt kan den stå på by-P-pladsen 

6. Lene O/

B 

Økonomi  Grundig gennemgang af 

økonomien generelt. 

 Kort gennemgang økonomi byggeri  

 Budget 2020. 

 

Økonomien kører stabilt og det ser fint ud for 2019. 

Budgettet for 2020 er gennemgået og diskuteret. 

Budgetudkast er godkendt. 

Likviditetsbudget også gennemgået og det ser fornuftigt 

ud. 
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7. Jakob/ 

Lene/ 

Anja  

O Oplæg finansiering byggeri 

 

Oplæg til mulig finansiering af byggeri, 

lånemuligheder mv.  

 

Der er i første omgang ikke brug for finansiering, men vi 

afventer udviklingen. 

 

Kan vi flytte nogle penge over i realkredit lån, så er det at 

foretrække og alternativt en kassekredit. 

Anja arbejder med projektet. 

8. Rasmus/

Jan 

O Byggeri  Status, etape 1. 

 Status, etape 2. 

 Status, nedrivning 

 

Etape 1 

Det glider fremad. Tømrer forventer sig færdig ultimo 

Januar, hvorefter ibrugtagnings tilladelse skal indsendes. 

 

2. etape – der indsendes byggetilladelse ansøgning inden 

jul 

 

Huset bliver måske nedrevet i december eller første uge i 

Januar. 

Der skal findes en løsning på mooncar, cykelskur og skur 

til pedelsager. 

 

9. Anja / 

Lene 

 

Mikael/J

ens 

 

 

B Opsamling Visionsdøgn Rengøring 

 

 

 

”gamle forældre” + ”gamle elever” 

Bliver flyttet til næste møde. 

 

 

 

Fastholder medlemsskabet af MammenFri indtil man 

melder sig ud. 

Facebook gruppe for tidligere elever – Anja opretter 

Reception på sidste skoledag for gamle elever – det må 

ikke tage noget fra vores skolebørn, det er efter deres 

afslutning 

Reklamefremstød for at få flere skolekreds medlemmer 

Udkast til flyer til mødet i februar 

 

10. Mikael O Tilfredshedsundersøgelse 

 

 BH / VS er i gang med at arbejde med 

tilbagemeldingerne. 
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Skolen – trivsel – antimobbe strategi – redigeret 

Trivselsarbejde på alle klasser. 

Elevråd opstartes efter nytår.  

Punktet ”elever” er lagt på et andet møde end lærermødet, 

så dette får bedre fokus. 

 

11.   Oplæsning og godkendelse 

af referat. 

  

12.   Eventuelt  Nye forældre – hvordan integrerer vi dem bedre ? 

Skal der være et udvalg til disse ? 

Kan vi tilføre koordineringsudvalget flere opgaver med 

denne opgave. 

 

 

      

 

Punkt til næste møde:  

 

Personale håndbog 

 


