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Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 26. juni 2018

Deltagende:
Bethina Ladegaard Jensen, Else-Marie Overgaard Holmenes, Klaus Tange Kappel, Marikke
Bundgaard Nielsen, Aase Guld, Jens Martin Nystrup og Thomas Smidt Dissing.
Mødeleder: Bethina Ladegaard Jensen
Dagsorden

1. Nyt fra formand. (orientering)
(intet nyt)
2. Nyt fra skoleleder. (orientering)
a. Annoncering via Adwords og Facebook
i. Denne form for annoncering lader til at virke rigtig godt. Der kommer
mange flere ind på hjemmesiden og flere likes på facebook.
b. Persondataforordning.
i. Processen er langt.
c. Personale
3. Vedtægtsændring. (beslutning)
a. Vedtaget og underskrevet.
4. Karakter på 7. klassetrin og i overbygningen generelt (drøftelse og beslutning)
a. Bestyrelsen har besluttet, at vi skal arbejde videre med karakterer fra 7. klassetrin.
Der arbejdes videre med princippet om karaktergivning.
5. Kommende skoleår 18/19 (orientering)
a. Elevtal 18/19
i. Skoleåret 18/19 god tilgang af nye elever.
ii. LIgeledes god tilgang i børnehuset.
b. Kontor og mødelokale i børnehuset
i. Der gøres kontor og mødelokale i stand i børnehuset.
c. Undervisning
i. Skemaer er klar bliver tilgængelige efter uge 27.
Bestyrelsesmøder
d.
i. Datoer er sat ind i kalenderen for det kommende skoleår.
e. Kalender
i. Kalenderen opdateres med aktiviteter
f. Timeopgørelse
g. Viggo,
i. Ny opdatering rulles ud, små ændringer.
-

-

6. Proces for vedligeholdelse af området (drøftelse)
Kort drøftelse, der følges op på punktet senere.
7. Proces næste step overbygning (drøftelse og beslutning)
a. 8. og 9. klasses lokaler plan for istandsættelse og indretning
b. Biblioteket plan for istandsættelse og indretning
—

—

—

—

Bestyrelsen har besluttet, at der arbejdes videre med planerne om renovering af
overbygningsklasserne samt bibliotektet.
8. Økonomi (orientering)
a. Budget og regnskabsopfølgning pr. 25-6-2018
i. Bestyrelsen har taget budget og regnskabsopfølgningen til efterretning.
-

9. Personaleafslutning (29. juni)
a. Plan og aftaler
10. Evt.
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