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Referent: BI. Ordstyrer: ST 
Dato for kommende møde: 25.08.2020 kl. 17.00 

Agenda 

 

Referat bestyrelsesmøde 11.08.2020 Til Stede Afbud 

Ordinære medlemmer  

Sune Holmegaard Truelsen(ST) Formand X  

Maj-Britt Nikolajsen (MN) Næstformand   

Mads Gudberg Jensen(MJ) Kasserer X  

Anne Kirstine Schultz (AS) Sekretær   X 

Per Nyboe Jørgensen (PJ) Medlem X  

Suppleant  

Steen Mohring (SM)   X  

Bjarne Isager (BI)   X  

Skole, børnehave og vuggestue ledelse  

Rasmus Vincent (RV) Skoleleder X  

Andreas Hvid (AH) Souschef X  

Medarbejderrepræsentant  

Andreas Hvid (AH) Souschef X  

 

Emne  Ansvarlig 

Godkendelse af Dagsorden – OK Fast Alle 

Nyt fra formanden 

ST har revideret forretningsordenen lidt. Udkast til forretningsorden uddeles. 
Gennemlæses til næste gang til godkendelse. 
Skærpet tilsyn. Ønsker rapportering ift elevtal, gæld, mm. Ane Louise/Rasmus/Sune 
udfylder og returnerer. 

 

Fast ST 

Orientering fra skoleleder 
Vandskade i kælderen. Forsikringen dækker. (inkl nyt gulv, nyt loft., dog med en 
selvrisikopå kr.  5200 
Alle inkl suppleanter skal afgive data til div.registre. Send mail til RV: navn, cpr, 
adresse, tlf,  
Skærpet økonomisk tilsyn (STUK): anmoder om en rapport pr 31/7, som 
RV/ST/Anne Louise indsender 
To nye elever er startet. En ny er på prøve. Samtale med en i morgen. 
Vi mangler elever. Især bliver det økonomisk hård fra skoleåret 21/22, fordi 9 går 
ud af 9.klasse og pt 0 indskrevne til 0.klasse. 
Elevtal 68 pt. Skal gerne op på 75 for at få et bæredygtigt niveau. 
For at rekruttere nye elever husstandsomdeler vi en flyer i Svendborg: Tved, 
Skårup, mm. Heri tilbydes x antal fripladser. MJ laver kort. AH og BI koordinerer 
uddeling af flyers. Omdelingen er 8/9 klasses tjans for at få Vennernes tilskud til 
lejrskole. 

 

 

Fast RV 
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FRSKCLE 
B2RSIBHAVE 
VUQæSUJE 

Orientering fra konst. Afdelingsleder 

Punktet udgår, da der ikke længere er en afdelingsleder 

Fast RV 

Orientering fra medarbejderrepræsentant 

AH er valgt og indtager dermed en dobbeltrolle som både souschef og 

medarbejderepræsentant. Han er valgt af sine kollegaer. 

Fast AH 

Orientering fra elevrådet 

Vælges i den kommende uge 

Fast RV 

Beskeder på bestyrelses mail -Intet nyt. Fast ST 

Økonomiopfølgning 

Ingen status denne gang. RV medbringer status på næste møde. 

Fast RV 

Skolebestyrelsens årshjul  
Pga skærpet tilsyn anbefaler vi, at læreplaner skal være klar i hurtigst muligt. 
Andreas formidler videre til medarbejdere 

 

Fast ST 

Godkendelse af forretningsorden 

Er uddelt og sættes på dagsorden næste gang 

 ST 

Ekstra ordinær general forsamling ang. vedtægtsændring 
15. september 16.30. ST indkalder senest 1. september 

 

 ST 

Opsamling af punkter fra sidste møde 
Visioner for skolen 
AS har snakket med lærerne. AS og MN har fast dialogen med lærerne i fremtiden 
 
Hjemmeside 
Hjemmeside/intra er ved at blive opdateret. Vi kan nu gå på fra mobiltelefon 
 
Udmeldelsesprocedure 
Tages op igen næste gang. 

 
Fraværs politik 

Steen spørger ind til hvorvidt skolen skal orientere en medarbejders faglige 
organsiation ved skriftlig meddelelse om sygefraværssamtale 

 ST 

Punkter til næste møde: Fast  
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Datorække for kommende bestyrelsesmøder 
Sidste tirsdag i hver måned. Næste gang er 25/8 kl 17. 
 

Fast ST 

Punkter til næste møde 
Visioner: Maj Britt Anne Kirstine laver oplæg 
Godkendelse af forretningsorden 
Gennemgang og godkendelse af udmeldelsesprocedure 
Fraværspolitik godkendes 

 

Fast ST 

Evt. 
Bestyrelsen er repræsenteret i alle klasser. Vi beder alle om ordet på kommende 
forældremøder. 
Maj Britt planlægger kids horror night til Halloween 

 

Fast ALLE 

Lukket punkt. Bestyrelsen & skoleleder 

Lukket punkt omhandler udelukkende personale sager 
Kun når 

relevant 

 

 


