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Mødeleder: Irene Gabel  
Referent: Bestyrelsen   
 
Afholdes via Teams, så der er IKKE kaffe/te, vand og sandwich/salater 
 
Fraværende:  
 

Hvad handler punktet om (uddybning) Tid referat Hvordan Hvem 

1. Godkendelse af dagsorden og seneste 
referat 25.11.20 

5 Dagsorden godkendt 
Referat fra 25.11.20 kan ikke godkendes, da 
det ikke er sendt rundt. Vi må godkende ved 
næste møde.  

B Alle 

2. Præsentation af nyt elevråd 20 Elevråd er endnu ikke valgt grundet corona, 
punktet udskydes.  

B Alle 

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

30 A. 
Formanden: 
Formand v/Irene 
Ansættelsesproceduren til ny skoleleder er i gang, 
der er indkaldt 5 til samtale i næste uge. Det bliver 
virtuelle samtaler grundet forsamlingsforbuddet. 
 
B. 
Skoleledelsen v/Trine 

• Orientering om personalesituationen 
Trine orienterer om den aktuelle situation – 
der er styr på diverse omkring de praktiske 
issues med lærerdækning på de forskellige 
klasser.  

 D-B 
 

 

         Orientering 

 

      Beslutning/produktionsdomæne 

 

            Debat/det personlige domæne 

 

            Refleksion/Refleksionsdomæne 
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Der er en drøftelse/opdatering af håndtering 
af sygemeldinger i skolens nuværende 
situation, og hvem der gør hvad. 
Der arbejdes på stillingsopslag til de ledige 
stillinger.  

• Orientering og godkendelse af timefordeling 
til det kommende skoleår 
Oplægget er at timefordelingen kører videre 
som den er i indeværende skoleår. 
Timefordelingen fremlægges for bestyrelsen 
til godkendelse på næste bestyrelsesmøde. 

• Ferieplan for kommende skoleår 
Punktet udskydes til næste møde 

 
C 
Lærerrepræsentanten v/Sine 

• Intet at orientere om.  
 

D 
Stående udvalg: 

• Økonomiudvalg:  
Intet nyt 

• Bygningsudvalg:  
Intet nyt 
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4. Forberede og indkalde til årligt møde med 
klassekontaktforældrene 

25 Mødet udskydes til næste skoleår, grundet Corona.  D-B Alle 

5. Budget 2021 30 • Medinddragelse af bilaget 
”2019_Økonomisk analyse for private skoler 
smh. AP” 
Irene: Der har ikke været mulighed for at 
gennemgå det konkrete bilag endnu.  
 
Hanne: 
Vi ser ind i et underskud for 2020, men 
regnskabet er ikke helt færdigt endnu – vi 
mangler fx en del refusioner. Vi ved ikke 
endnu hvor retvisende det foreløbige 
resultat er.  
Hanne kigger pt på budget for næste skoleår 
sammen med revisoren. De kigger især på 
budgetmodellen, for at finde ud af hvor er 
det gået galt i forhold til budget 2020. Kan 
der eventuelt være en fejl i det system der 
er brugt fra revisoren, er en af de ting der 
undersøges.  
Når Hanne ved noget fra revisoren, laves et 
ekstraordinært bestyrelsesmøde, for at vi 
kan få overblik, og dermed mulighed for at 
træffe beslutninger på et oplyst grundlag.   

D-B Alle 

6. Evt. 5 Det drøftes om forældre i den kommende 0. klasse 
skal indkaldes til info-møde. Der er udelukkende 
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tale om den del af forældrene der har elever på 
skolen i forvejen, da det første infomøde for denne 
persongruppe er aflyst grundet corona.  
Der vil under alle omstændigheder blive holdt møde 
for de kommende forårsbørn i sfo-regi. Her skal alle 
indkaldes lidt senere på året, og det håber vi kan 
gennemføres.  
Det bliver forhåbentligt også muligt at afholde 
individuelle samtaler med kommende 
elever/forældre/bhv-klasselederen.  
 
Det besluttes at mødet for eksisterende forældre 
aflyses, da der kommer senere mødeaktivitet. 
Hanne laver udkast til indkaldelse til det kommende 
fællesmøde. 

7. Punkter til kommende møde 5 24. marts 2021 kl. 18.00-20.00 
Gennemgang og godkendelse af årsrapport 2020 v/ 
revisor 
Orientering og godkendelse af budget 2021 
Evaluering af skolebestyrelsens arbejde 
Elevtal i kommende 0. klasse 
Forberedelse til generalforsamling 
Planlægning af ledelsesberetning 

  

 
 

 


