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Mødedato: 5/12-2019 Mødetid: kl. 18:30 – 21:00 Mødested: Personalerum 

Mødedeltagere: Bestyrelse, ledelse, personalerepræsentanter og formand for forældreråd. 

Mødeindkalder: Bestyrelse 

Modtagere af referat: Mødedeltagere og offentliggøres på hjemmeside 

 

Deltagende:  

● Bestyrelse: Hanne, Anne-Mette, Ole, Bjarne, Kasper, Rune, 

Christina 

● Ledelse: Berit, Vickie, Elsebeth 

● Personalerepræsentanter: Søren, Nina, Nanna, Morten 

● Forældreråd: Stefan 

Afbud:  

● Bestyrelse:  

● Ledelse: 

● Personalerepræsentanter 

● Forældreråd 

 
Dagsorden (estimeret varighed pr. mødepunkt er angivet efter hvert punkt i parentes) 

 
 

Pkt. 1082: Godkendelse af referat fra seneste ordinære bestyrelsesmøde den 14. november 2019. 
 
Godkendt 
 
Pkt. 1083: Orientering fra friskole ved skoleleder (10 min) 
 
I sidste uge kom der en ny elev i 9. klasse. En familie har valgt at flytte deres tre børn, og der er således en 

plads i 5. og 7. klasse. 

8. og 9. klasse har musical som valgfag, og der er gang i et spændende samarbejde med en instruktør 

udefra, og musicalen skal opføres til adventsfesten. 

Der er p.t. meget sygdom blandt voksne og børn. Men personalet står sammen og får det til at fungere. 

På mandag er der samtaler til det fem måneders vikariat vi har slået op. Der var 29 ansøgninger og 4 

kandidater er indkaldt. Der er nedsat et internt ansættelsesudvalg, da det er et vikariat.  

Vi vil gerne købet det stykke jord, som ejes af menighedsrådet, der ligger på den anden side af bækken. Der 

har været korrespondance med menighedsrådet og i næste uge sættes en annonce i avisen hvor man kan 

give bud på jorden. Det er ca. 1100 m2. Der kan laves en bro over bækken og jorden kan bruges til biologi 

mv.  

Bestyrelsen godkender, at der afgives bud på grunden. Det undersøges ved revisor, om vi kan godkende 
købet udenom generalforsamling. Hvis købet skal godkendes af generalforsamlingen, indkaldes hertil. 
 
Pkt. 1084: Orientering fra Børnehus ved afdelingsleder (5 min) 
 
Vi er blevet tildelt grønt flag igen, og der findes en dag inden jul hvor det skal fejres. 

Der er julefest i næste uge med kommunale og private dagplejere. 

Vi har p.t. en pædagogisk assistent praktikant, som fortsætter hos os til den 20. december. 
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Førskolegruppen starter besøg i 0. klasse de 3 første mandage i januar og springer derfor svømningen over. 

Overlevering er aftalt til juni måned. 

En pædagog er færdig med sin Marte Meo uddannelse. Der er et ønske om, at yderligere en pædagog skal 

på kursus, men da der ikke er kurser igen før om et halvt år, forsøger vi at gå sammen med andre private 

institutioner om et nyt kursus. 

Det er tidligere blevet indskærpet, at personale skal parkere på grus pladsen bag hallen. Men personalet 

mener, at det tidligere har været på tale, at det er en brandvej som skal holdes fri til redningskørertøjer. Til 

daglig er det ikke et problem at parkere ved Børnehuset, det er værst ved arrangementer. 

Det er et problem for eksterne gæster at få en parkeringsplads. 

Bygningsudvalget skal undersøge muligheden for parkering på grus pladsen i forhold til brandvej, 

redningskøretøjer mm. Derudover skal de undersøge om området langs vejen efter busparkeringspladsen 

kan laves til ”rigtige” parkeringspladser og, om der er andre muligheder for parkering. 

 
Pkt. 1085: Budgetopfølgning ved skoleleder (15 min) 
 
Skoleleder informerede om budgettet og der forventes et lille overskud på mellem 10.000 og 50.000 kr. for 

året. Da der er foretaget mange investeringer i året, er det rigtig godt gået. 

 
Pkt. 1086: Godkendelse af takster for skolepenge ved skoleleder (15 min) 
 
Forslag til stigning af skolepengene blev gennemgået. Det blev diskuteret, om der skal reguleres i 

betalingen og hvordan det skal gøres (procentvis eller fast stigning).  

Sidste stigning var i 2016, og skolen har ikke hidtil haft faste principper for fastsættelse af skolepenge. 

Det blev besluttet, at den månedlige skolepengebetaling stiger med 2 %, oprundet til hele 5 kr., pr. 1. 

august 2020 (fra 1.070,00 til 1.095,00 kr.). SFO-betalingen stiger tilsvarende og søskenderabat specificeres.  

Takster drøftes fremadrettet på bestyrelsens budget seminar i oktober. 

 
Pkt. 1087: Orientering ved diverse udvalg (10 min) 
 
Bygningsudvalg: 

Parkeringspladser står øverst på listen og der arbejdes videre med forslag. 

Der er revnet en tagplade over køkkenet i SFO, så der kommer vand ind. Det skal laves. 

Der er skiftet lamper, lyset er kraftigt og loven overholdes. Det er kun 0. klasse der mangler at få skiftet. 
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PR: 

Der er sendt artikler ind til avisen fra klippedag og gamer aften. Det har ikke været i avisen endnu men 

kommer senere.  

Der er aftalt møde med Colours fredag den 13. december vedr. busreklamer. 

 

Klub: 

Arbejde pågår. 

 
Pkt. 1088: Eventuelt (5 min) 
 
Intet. 
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