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Referat fra bestyrelsesmøde  
torsdag d. 7. april 18.30-21.45 
Mødested: Marieskolen 
 
 
Mødeleder: Poul Erik 

Referent: Paul Jacob 

Kaffebrygger: Ulrik 

 

Afbud: Peter, Lone 

 

Dagsorden Referat tid 

Forebyggelse af krise 
strategier  
v. Kirsten Von Wildenradt 

Godt oplæg 60 

Gennemgang af årsregnskab Årsregnskabet bliver gennemgået med fokus på nøgletal. 
Revisionskonklusionen: ”Vi har i det væsentlige vurderet, at skolen 

har en ansvarlig administration ved forbrug af offentlige midler, og 
at skolen lever op til de forventninger, der stilles med hensyn til en 

sparsommelighed og økonomistyring af skolens forhold. Vor 

gennemgang af de nævnte områder har ikke givet anledning til 
bemærkninger.” 

60 
 

Godkendelse og 
underskrivelse af referat 

Godkendt 5 

Godkendelse af dagsorden Godkendt 
 

 

Meddelelser fra ledelsen 
V. Sarah og Birgitte  

Ansættelse af Dag som pædagogmedhjælper (10 timer ugentligt 
indtil sommerferien), fordi der mangler støtte i SFO´en. Vi drøfter, 
hvordan vi fremadrettet kan undgå situationer, hvor der ansættes 
meget spontant. Der bliver foreslået, at der bliver ført løbende 
samtaler med ansatte, der er presset på kapacitet. 
Støtteforeningen og forældreråd havde et møde, hvor der var 
uenighed omkring klassekasser. Bestyrelsen udstikker regler 
sammen med ledelsen, hvordan klassekasser udnyttes og fordeles. 
MUS-samtaler: gik fint, personalet i store træk tilfredse med 
ledelsen og deres egen udvikling. 
Ledelsen er presset på tid, der er for mange ting, som ikke følges til 
dørs. Ledelsen laver en liste over opgaver, der eventuelt kan 
uddelegeres. 
Status på:  

• Elevantal: 79 lige nu 
 

30 

Temadag 
For bestyrelse og ansatte 
 
Faglokaler 
v. Ulrik 

Bestyrelses-/personalekomsammen: fredag/lørdag, 30.9-1.10. Paul 
Jacob melder afbud pga. arbejdsmæssige forpligtelser  
 
 
rykket 
 

15 

Forslag til ny formand. 
Lærerrepræsentant i 
bestyrelsen 
v. Poul Erik 
 

Ledelsen har foreslået Poul Erik som ny formand.  
 
Bestyrelsen foreslår en ulønnet lærerrepræsentant til 
bestyrelsen til efter sommerferien.  

15 

Generalforsamling 2016 Vi gennemgår og laver en køreplan for aftenen. 20 
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v. Ulrik Ansvarlige for praktiske ting f.eks. Stemmesedler, klokke, vand mm. 
 

Hvad gør vi, hvis vores ændringer bliver forkastet?  
Så kommer der en ekstra-ordinær generalforsamling. 
Bestyrelsen mødes klokken 18.00 
 

EVT. 
 
 
 
Oplæsning af dagens referat 
 

Vi accepterer tilbuddet om stole og borde fra Tønder Handelsskole. 
 

10 

    
Underskrift og godkendelse af ref.: 


