
Bestyrelsesmøde den 18/8 2020 kl. 19.00 
 

Fraværende Louis, Helle 
1. Underskrift - referat  

 
 
 

2. Bestyrelsen konstituerer sig 
NA gennemgår regler for 
tavshedspligt og habilitet, samt 
giver status på elever, personale og 
økonomi. 

Bestyrelsen konstituerede sig: 
Formand: Per Barup 
Næstformand: Louis Kristensen 
Kasserer: Helle Holmgaard 
Sekretær: Helle Holmgaard. 
Inden næste møde vil formanden og skoleleden udarbejde en 
skriftlig gennemgang af de enkelte afdelingers kompetencer, styrker 
og udfordringer. Materialet tilsendes bestyrelsen inden næste 
møde. 
 

3. Bestyrelsens mødeplan Bestyrelsen mødes: 

08.09.20, 06.10.20, 03.11.20, 01.12.20, 05.01.21, 02.02.21, 

02.03.21 og der afholdes generalforsamling 25.03.21 kl.19.00 

4. Planlægning af arbejdsfredage 
 

Vi afholder ”Arbejdsfredage”. 
30. oktober 2020, 12. marts 2021 og 28. maj 2021 
 

5. Forældremøderne 
Erstatning for fælles første 
skoledag. Har bestyrelsen emner, 
som skal med?  

Bestyrelsen ønsker, at der på møderne, ud over den overordnede 
samtale om rollerne i samarbejdet om børnenes læring, orienteres 
om skolens arbejde med specialundervisning, læsepolitik og 
naturprofil. 
Desuden skal der inviteres til samtale om omgangstonen børnene 
imellem. 
 

6. Skærpede reglers betydning for 
kommende arrangementer.  

Den årlige høstfest aflyses, da vi endnu ikke kan forsamles mere end 
100 personer. 
Fra mandag den 24. august må forældre følge deres børn til døren 
både i skolen og i børnehaven. Ligeledes må forældrene hente børn 
på legepladsen og i skolegården ved dagens slutning. 
Forældre må kun gå indenfor på skolen og i børnehaven efter 
forudgående aftale. 
 

7. Nyt fra pædagogisk udvalg –
orientering fra NA 

Udvalgets udkast, der blev gennemgået på generalforsamlingen, 
bliver renskrevet og derefter tilsendt bestyrelsesmedlemmerne 
inden næste møde. Bestyrelsen vil derefter beslutte de relevante 
rettelser og offentliggøre den nye målsætning på hjemmesiden. 
 

8. Bygningers vedligeholdelse og 
legeplads 

Per, Kasper og Eigil foretager en bygningsgennemgang. 
Kristian samler et hold til opstilling af gynger. 
 

9. PR – vores nuværende hjemmeside 
lukker og vi skal finde et alternativ. 

Kontoret træffer aftale med en ny leverandør. 

10. Forespørgsel om transport Bestyrelsen finder for nuværende ikke mulighed for at etablere en 
skolebusordning. 
 

11. Evt. 
 

 
 
 

 



Bestyrelsesmøde den 18/8 2020 kl. 19.00 
 

Næste møde: 8. september kl. 19.00 

______________  ______________  _____________ 

Per Barup   Louis Kristensen  Helle Holmgaard 

 

 

______________  ______________  ______________ 

Synne Terjesen   Kasper Larsen   Thor Rishøj 

 

 

______________ 

Kristian Pedersen 


