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Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 24.09.2019 kl. 19.00 
 
 

   Til Stede Afbud 

Ordinære medlemmer    

Sille Marie Wienigk Sales (SS) Formand X  

Jeppe Løndahl Vestergaard(JV)  Næstformand X  

Mads Gudberg Jensen(MJ)          Kasserer X  

Anne Kirstine Schultz (AS)         Sekretær  X 

Maj-Britt Nikolajsen (MN) Medlem X  

Sune Holmegaard Truelsen(ST)  Formand børnehave/vuggestue X  

Suppleant     

Mette Romer Søborg (MS)   X 

Skole, børnehave og vuggestue ledelse     

Rasmus Vincent (RV) Skoleleder X  

Andreas Hvid (AH) Souschef X  

Louise Nielsen (LN) Konst. afdelingsleder  X 

Medarbejderrepræsentant    

Charlotte Harboe (CH)  X  

 
Referent: Sille Sales 
Ordstyrer: Sune Holmegaard Truelsen 
 
Dato for kommende møde: 29. oktober kl. 17.00 
 

Agenda 
 

Emne  Ansvarlig 

RV tager foto af alle bestyrelsesmedlemmer 

Punktet udskudt til næste møde pga. manglende, meget fotogent medlem. 

 RV 

Godkendelse af Dagsorden 

Ok 

Fast Alle 

Godkendelse af referat fra sidste møde 

Ok 

Fast Alle 

Nyt fra formanden 

Forslag om at mødes med børnehavebestyrelsen, og styrke samarbejdet mellem 

skolens og børnhavens bestyrelser. Det bliver sandsynligvis på næste 

bestyrelsesmøde på skolen. 

Fast SS 

Orientering fra skoleleder 

Gennemgang af digital strategi, nyhedsbrev og åbning af ny musikskole ved 

Michael Graubæk. Det bliver godt! Der kommer en lang artikel om Rasmus og Oure 

Friskole, Børnehave og Vuggestue i Folk og Fæ i løbet af efteråret. 

Fast RV 

Orientering fra konst. Afdelingsleder 

Der har været tilsynsbesøg fra Svendborg Kommune – alt ok. 

Fast RV 

Orientering fra medarbejderrepræsentant Fast CH 
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Der har været besøg af Levnedsmiddelstyrelsen i Jollen. Det kom der en flot Smiley 

ud af, og de har noteret at de ikke behøver komme igen – ros til Jolle-passerne 😊 

Kostpolitikken er blevet drøftet blandt lærerne, og der efterspørges en fælles 

forståelse af retningslinjerne da den nuværende beskrevne kostpolitik opleves som 

diffus. Samme spørgsmål har været oppe i børnehaven. Forslag om at afholde 

pædagogisk dag omkring kost og skabe fælles forståelse. 

TR skal på opstartskursus denne uge og AMR skal på opstartskursus i uge 41. 

Orientering fra elevrådet 

Elevrådet har konstitueret sig.  

Fast RV 

Beskeder på bestyrelses mail 

Ingen beskeder 

Fast AK 

Økonomiopfølgning 

Der er lavet en større økonomisk gennemgang i forbindelse med skift af skoleleder 

og revisor. Gennemgangen er ikke komplet, men det ser lyst ud.  

 RV 

Procedure for sygemelding – fra sidste møde 

Oplæg til forkortet udgave af skolens Fraværspolitik præsenteres og drøftes. 

Punktet tages op igen på næste møde. 

 AH 

Datorække for kommende bestyrelsesmøder  

Ønske fra de ansatte på skolen om at møderne lægges tirsdage kl. 17.00. 

Næste møde tirsdag den 29. oktober kl. 17.00 

November-møde: 26. november kl. 17.00 

Muligt december-møde den 12. december kl. 17.00 – afholdelse besluttes på 

mødet i november. 

 SS 

Mulighed for juniorklub 

Brainstorm for- og imod. Punktet tages videre på kommende møde. 

Målet på næste møde er at definere omfanget af forskellige modeller og lave en 

form for projektbeskrivelse. 

 Alle 

Punkter til næste møde:  Fast  

Evt. Fast  

   

Lukket punkt. Bestyrelsen & skoleleder  

• Lukket punkt omhandler udelukkende personale sager  

 

Kun når 

relevant 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


