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Mødeleder: Irene Gabel  
Referent: Rikke Munkholm   
 
Vi sørger for kaffe/te, vand og sandwich 
 
Fraværende:  
 

Hvad handler punktet om (uddybning) Tid Beslutning Hvordan Hvem 

1. Godkendelse af dagsorden og seneste 
referat 
 

5 Dagsorden og referat er godkendt B Alle 

Økonomi – gennemgang af balance pr. 
30.6.2020 Covid-19 omkostninger 

10 • Gennemgang af balancen, og kort status, 
forventet elevtal pr. 5/9 - Bilag inden 
afholdes af mødet. 
Balancen gennemgås igen på næste møde, 
når Lotte har mere tid til at gennemgå det i 
detaljer. 
Elevtallet forventes at blive 229 elever. 1 
elev under budget. 

• Grøn Industri – mer’ forbrug af el i forhold til 
aftale. – vedlagt seneste mail fra GI 
Lasse, Lotte og Thomas afholder et møde 
med grønindustri omkring aftalen. Lotte 
indkalder til møde. 
 

 

O-B Alle 

2. Revidering af forretningsorden 10 • Til godkendelse - godkendt B Alle 

3. Skolebestyrelsens årshjul 15 • Til drøftelse og beslutning – bilag vedlagt D-B Alle 

         Orientering 

 

      Beslutning/produktionsdomæne 

 

            Debat/det personlige domæne 

 

            Refleksion/Refleksionsdomæne 
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Rettelse af dato til generalforsamling som i 
stedet er aftalt til d. 7.4.21. kl. 17-19 
Årshjul er godkendt. 

4. Meddelelser: 
a. Formand 
b. Skoleledelsen 
c. Lærerrepræsentanterne 
d. Stående udvalg 

 Økonomi  
Vedligeholdelse af ejendommen 
 

20 A. Ordblindeindsats – Oplæg fra Thomas, Lasse 
& Irene 
Vi har modtaget en forældrehenvendelse fra 
om skolens ordblindindsats.  
Henvendelsen er blevet behandlet og 
afgørelsen på henvendelsen er blevet at 
bestyrelsen ikke har et ønske om, at der skal 
være en ekstra særlig betaling for indkøb af 
privatvirksomhed til undervisning og 
uddannelse af personale og elever. 
Bestyrelsen har tillid til skolens indsats på 
området i forhold til skolens størrelse. 
Der er ikke historik på skolen for at købe 
ydelser fra konsulentfirma til særlig faglige 
udfordringer, da vi mener at AP klarer 
opgaverne godt. 
Enig bestyrelsen har derfor besluttet at give 
afslag og der er sendt skriftligt svar til 
pågældende forældre. 
 

B. Åbningstider SFO v/ RM 
Rikke har lavet en bruger undersøgelse for 
forældrenes behov for morgenpasning i 
sfo’en. Der var 1. barn, som har behov for 

 D-B 
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pasning i lige uger i tidsrummet kl. 0630-
0700. 
Derfor er det af bestyrelsen godkendt at 
SFO-åbningstiden er i tidsrummet 0700-1700 
fra uge 33 2020. 
Rikke skriver ud til forældrene, at dette er 
besluttet med bestyrelsens godkendelse.  
 
Vi starter “Kys & Farvel” d. 10.08.20. så vi 
kan minimere trafikkaos om ved 
morgenafleveringen. Vi sætter en reminder 
op på Facebook og på Intra. 
 
Covid19 retningslinjerne er sendt ud til alle 
forældre og personale, så vi er klar til 
skolestart d. 10.08.20. 
 

C. Intet at bemærke 
D. Vedligeholdelse af ejendommen v/ Lasse & 

Thomas.  
Ventilationen bliver dyrere end først 
antaget, grundet der er fundet asbest i 
murerne. 
Lotte, Thomas og Lasse holder møde med 
udlejer omkring investering i bygningen.           
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5. Deltagelse i første forældremøde i tildelte 
klasser 

10 Forældremøder – hvem deltager fra bestyrelsen 
20.08:  0. klasser.: Lasse og Thomas 

25.08: 3.-4. klasser.  Thomas, Lasse, Stella  
31.08: 8.-9. klasse - tidspunkt 16-18. Stella 
01.09: 5. klasse – Trine, Irene 

03.09: 1.- 2. klasse Stella 
07.12: 6-7 kl. Stella? 

   

 

B Alle 

6. Kommunikation   Forslag til retningslinje for kommunikation vedlagt 
 
Forslaget er godkendt, også med mulighed for 48 
timer svarfrist i stedet for 24 timer. 
Den bliver lagt på hjemmesiden. 
 

D-B LW&RM 

7. Opstart af forårsbørnene  
 

 Kan vi forhindre at forældre ombestemmer sig, og 
fravælger AP inden opstart?  
 
Efter kort drøftelse blev det vedtaget, at punktet 
har stor betydning for skolens fremadrettet, og 
derfor bliver det et overordnet emne på 
strategimødet i oktober. 

D-R Thomas 

8. Evt.  Overholdelse af mødetiden, og forespørgsel om at 
starte møderne kl. 1700 – og 1,5 t møder i stedet 
for 2 timers møder 

  

9. Punkter til kommende møde  Oktober dato: 28.10 – strategimøde kl. 1700-2000 
Præsentation af nyt elevråd 
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Arbejde videre med skolens målsætning og vision 

Forældretilvalg af skolen i 0. klasse 

 


