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Tilstede var 
Mammenfri:  
Bestyrelse: 
 

 

Mikael, Helle 

Jens, Lene, Heine, Anja, Jan, Jacob, Erik, Dynes, Søren, Jesper 

Fraværende:  

Referent: Lene 

  

 

Pkt. Punktan

svarlig 
O/

B 
Emne Beskrivelse Referat 

1. Alle B Valg af ordstyrer  Erik 

2. Mikael O Nyt fra VS, BH og 

SFO 

 Torsdag – samtaler til afdelingsleder – Erik og Jacob 

deltager. 

Ansat Anika og Oliver i børnehave og de er rigtig godt i 

gang. 

Christine i Mamutten og det lover godt. 

Laura der er støtte i 0-klasse og vil også dække timer i 

Mamutten. 

Frida Smed dækker timer på gulvet fra afdelingslederen i 

BH/VS. 

Personale møde i BH/VS i morgen med en evaluering af 

hvordan det går lige nu. 

Tilsyn fra kommunen i BH/VS før efterårsferien. 

Udfaldet hører vi d. 28.10 i et møde. Der må gerne deltage 

et bestyrelsesmedlem. Jesper deltager. 

 

 

3. Mikael O Nyt fra Mikael  Louise Peters ansat i Lines vikariat. Der er 1 måneds 

overlap.  
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Henvendelse fra en forældre om kritik af kravet om 

forældre rengøring.  

 

Spørgsmål fra aktivitetsudvalget – skal der være 

grillaften. Som udgangspunkt så skal der være det. 

 

Skiftet forsikringsselskab – Dansk erhvervs forsikring 

 

Tilbagemelding fra forældre. Afslutning i forbindelse 

med motionsløb. Der var blandede udmeldinger omkring 

regler for løbet, disse skal ensrettes for voksne og børn. 

 

Der skal laves regler for information af bestyrelsen i 

personfølsomme sager. 

 

 

4. Anja B Arbejdsopgaver og 

bonusforældre 

Kan bonusforældre tage arbejdsopgaver? Punktet vedrører udvalg og arbejdsopgaver. 

Bonusforældre må gerne, som en ekstra ressource, 

deltage i udvalg og opgaver, men det fritager ikke de 

biologiske forældres opgaver. Der vil ske en tilretning af 

forretningsordenen. Punkt 15e. evt. med et yderligere 

punkt. 

Der skal skrive i torsdagsbrevet omkring beslutningen. 

Erik laver et skriv. 

5. Heine B Facebook Hvem opretter grupperne? Kontaktudvalgsforældre står for at oprette FB grupperne 

og de skal selv håndtere disse. 

Grupperne skal følge årgangene, og skal dermed 

omdøbes som årene går. 

Der lægges op til at det er de eksisterende grupper som 

ind koopererer de nye henstillinger. 

Skolens primære kommunikation er torsdagsbrev eller 

mail, vi kan ikke forlange at alle er medlem af FB. 

Diskussioner omkring lærer og skole skal som altid rettes 

lærer eller skoleleder og ikke disse facebook grupper. 
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Forældre, bonusforældre, lærer og personale er velkomne 

i grupperne. 

Heine er ikke enig i beslutningen omkring bonusforældre. 

 

Der skal laves et skriv på retningslinier for disse samt 

kommisoriet for kontaktforældreudvalget skal tilrettes. 

Anja laver udkast til retningslinierne. 

 

6. Jens O Status boldbur Hvor meget mangler, og hvordan får vi gjort det 

færdigt? 

Der mangler stadig belægning og en kant på bagsiden. 

Evt. lime lidt græs på kanten. 

Jens limer græsset. 

Skiltet og skraldespand mangler stadig. 

Erik har skiltet. 

Finn har belægningen 

 

Vi mangler også at få gravet kablet ned. Mikael checker 

at den er i arket. Jan tager fat i Martin. 

Kanten er bestilt hos Martin, vi venter. Jens rykker. 

Vi skal have vedligehold af banen ind på pedel-årshjulet. 

 

Der skal monteres dørpumpe / fjeder. 

 

7. Jan O Status byggeri etape 

2 

● Status på projektet 

● Ibrugtagningstilladelse 

● Hængepartier? 

Aflevering med arkitekt og gennemgang af byggeriet 

foregået sammen med Jens i dag. 

Alle funktionstest skal gerne være indleveret i denne uge. 

Trappen kommer mandag og herefter vil 

ibrugtagningstilladelse bliver indsendt. 

Slutrengøring på torsdag. Det sidste gulv bliver lagt i 

morgen i garderoben.  

 

Vi skal have afsluttet udenfor ind mod børnehaven. 

Kan vi gøre det i en skrå vinkel, så vi ikke kommer for 

tæt på trappen. 
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Hegnet sættes i pedel-arket. 

 

Vi sætter møbler på plads fredag eftermiddag kl. 15.30. 

Personalet forsøger selv at flytte ind i samarbejde med 

Pedellerne. 

 

Indvielse 

Jan forsøger at få en pølsevogn 

Pressen skal adviseres 

 

8. Erik 

 

B Cykelskur Skal vi lige trække luft ind,+ inden vi iværksætter 

yderligere projekter? 

Flyttes til næste møde. 

9. Erik/Jan O Opsummering på 

bygningsudvalget 

 Jan, Mikael, Erik, Danny og Henrik har haft møde 

omkring pedelopgaver mv. 

Danny skal indkalde til et evalueringsmøde for 

arbejdslørdagen. Dette bliver i uge 45/46. 

Arbejdslørdagen har lidt hængepartier som der skal 

følges op på. 

Der er lavet en liste over formandsopgaver til en fremtidig 

formand. 

 

Prioritering af pedelopgaver. 

Der skal laves et årshjul, hvor de faste årlige opgaver 

lægges ind. Jesper checker om der kan findes noget 

materiale til inspiration. 

 

10. Lene O Økonomi Gennemgang af økonomien 

Likviditetsbudget  

Gennemgåes på visionsdøgn 

11. Erik O Visionsdøgn  Oplæg til diskussionen ligger i Dropboks 

 yderligere til dagsorden diskuteres. 

 ”alt det praktiske” 

Jacob står for forplejning 

Heine står for drikkevarer og tilbehør. 

12.   Oplæsning og 

godkendelse af 

referat. 
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13.   Eventuelt   

      

 

Punkt til næste møde:  

 

Retningslinier for Facebook grupper. 

Indkøb af yderligere Chrome books holdt op imod it indkøb nybyggeri. 

Budget udvalg 


