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Torsdag, d. 16/4 2020 KL.  17.00- ca. 20.00 

 

 

DAGSORDEN: 
 

Mødet foregår på Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a598547015ab14ce085bff-

badfcf62aab%40thread.tacv2/conversations?groupId=c7747ba8-6fd7-4c26-b8bf-
bd252a5c8e5a&tenantId=4707de9d-7f57-4b41-858d-6e562ba536af 

 
Afbud fra: Rasmus og Ann 
 
Referent: Helle 
 
Deltagere: Henrik, Anette, Helle, Paul Jacob og Ulrik. Sarah og Birgitte som ledelse, Tina, sekretær, og 
Bjørn som medarbejder. 

 

 
DAGSORDENSPUNKT 1: Godkendelse af referat  

 
FREMSAT AF: PJ (1-5 min) 

 
SAGSFREMSTILLING:  

 
BESLUTNING: Godkendt online, bestyrelsesmedlemmerne skal alle forbi skolen og underskrive refe-
ratet fysisk.  

 

 
DAGSORDENSPUNKT 2: Godkendelse af dags-
orden 
 

 
FREMSAT AF: PJ (1-5 min) 

 
SAGSFREMSTILLING:  
 

 
BESLUTNING: Godkendt 
 

 

 
DAGSORDENSPUNKT 3: Orientering fra perso-
nalet 
 

 
FREMSAT AF: Bjørn (10 min) 

 
SAGSFREMSTILLING: Snak med alle lærer, der har ikke rigtig været noget. De fleste trives. Bjørn 

udtrykker stor tilfredshed med kommunikationen fra ledelsen i forbindelse med denne her Corona situ-

ation. Ledelsen informerer lynhurtigt, når der har været pressemøder som har haft betydning for sko-

lens drift og undervisningen. Bestyrelsen roste personalet for deres indsats også i forhold til denne si-

tuation og hjemmeundervisningen. Lærerne har lige nu særlig fokus på 9. klasserne.  

 

 
BESLUTNING:  
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DAGSORDENSPUNKT 4: Orientering fra ledel-
sen 
 

 
FREMSAT AF: SR / BK (10-20 min) 

 
SAGSFREMSTILLING: Corona! Ledelsen har som altid også haft en klar strategi i denne situation og 
synes også selv, at de har klaret det godt. De vil gerne være på forkant i forhold til forældre og lærere. 
De har også fået ros fra mange forældre, hvilket glæder. 
Stillingsopslag, kun modtaget 2 ansøgninger indtil videre. Fagfordelingen er i gang og det har betyd-
ning om der kommer nogle brugbare ansøgninger.  
Vi skal inden længe have en pædagogstilling slået op til elever med behov for støtte, vedkommende 
vil både skulle være i skole og SFO.  
Elever er på baggrund af at vi har hævet klassekvotienten blevet tilbudt plads og har størstedelen har 
sagt ja til at starte.  
Samarbejde ophørt med to elever som har brug for anden hjælp end vi kan tilbyde. Der er nye elever 
på vej, så vi mister ikke noget.   
Kort orientering og situationen med børnehaven, intet nyt sket sidst, primært på grund af Corona situa-
tionen, hvor fokus ligger et andet sted.  
Ledelsen roser lærerne og øvrige ansatte for deres indstilling og indsats i denne Corona tid.  
Kalenderen er ryddet, men kommende skole-/ hjem samtaler prioriteres og ledelsen vil allerhelst have 
at disse afholdes planmæssigt men afhænger også af forældrenes holdning. 
Ledelsen afventer Corona situationen og beslutning om gennemførelse/ aflysning af San Fransisco 
turen. 

 
BESLUTNING:  
 

 
DAGSORDENSPUNKT 5: Økonomi  

 
FREMSAT AF: SR/BK (Beierholm) (60-90 min) 

 
SAGSFREMSTILLING: Præsentation af årsregnskab ved Beierholm (Rasmus Ørskov/Anette Da-
vidsen). Punktet bliver rykket frem, så vi starter med præsentationen. 
 

 
BESLUTNING:  
Birgitte og Sarah fortæller om årets gang efter ønske fra Beierholm. Bygningskøb har naturligvis fyldt 
rigtig meget. Første store beslutning, hvor bestyrelsen skulle tage en vigtig beslutning som afgørende. 
Elevtallet er tilfredsstillende, en smule øget, elevstop har været velbegrundede. Niveaudelt undervis-
ning på mellemtrinnet har på grund af elevantallet været nedsat til to niveauer. SFOén har kostet flere 
penge og kommer også til det på sigt, men har også givet en SFO af en meget højere kvalitet. Vi er 
kommet tættere på skolen kerneværdier og opgaver. Fået mere støtte til elever med særligt behov.  
Lejrturene samt 9. klasses tur i september har kostet meget i 2019, hvilket også fremgår af regnska-
bet.  
Rasmus fremlægger regnskabet og revisionen på baggrund af udkast til årsrapport og protokollat. Alle 
deltager løbende med kommentarer og spørgsmål. 
 
Bestyrelsen og ledelsen havde efter Beierholm forlod mødet en snak om samarbejdet med dem ifm. 
revisionsarbejdet.  

 

 
DAGSORDENSPUNKT 6: GF 
 

 
FREMSAT AF: PJ (30 min) 

 
SAGSFREMSTILLING: Planlægning af GF den 12. maj.  
Vi håber på, at vi fortsat kan afholde GF d. 12. maj, da vi allerede har udskudt fra oprindelig dato d. 
28. april. Dagsorden udsendes naturligvis rettidigt, minimum 14 dage inden afholdelsen. 
Vi mangler en suppleant, da vi har Ann på valg.  
Tilsynsførende har ikke været på baggrund af situation. Der er styr på lokaler, stemmetællere osv. Ul-
rik følger op på dirigent.  

 
BESLUTNING:  
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DAGSORDENSPUNKT 7: EVT. 
 

 
FREMSAT AF: PJ  

 
SAGSFREMSTILLING:   
Intet 
 

 
BESLUTNING: 
 

 


