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Referat fra bestyrelsesmøde, tirsdag den 24. november kl. 19:30 – 21:30 på 

lærerværelset; 

Deltagere: Sander van de Belt, Carsten Clausen, Martin Pedersen, Gitte Paulsen, Irene 

Jefsen (med rep); Peter Thorsen (konst. skoleleder);  

Fraværende: Carsten Madsen 

1. Indledning fra Salme 62. Gud er vores tilflugt. 

2. Godkendelse af dagsorden. Hermed godkendt. 

 

3. Siden sidst v/ PT + IJ 

 Virtuelt åbent hus – rigtig godt initiativ. Sjovt at se skolen fra en anden side. Kan 

sagtens komme igen en anden gang.  

 ”Indskrivningsdage”- der var 9 der var for at se skolen i hold pga. Corona og 11 der 

nu er skrevet op til kommende førskole.  

 Samlingssalsmøde d. 18/11 - sammen med frimenigheden. De ville også gerne 

kunne bruge klasselokaler, hvis de var over 70 personer. Der skal et kors op i 

samlingssalen i hjørnet. 7-8 gange ekstra frimenighedsmøder om året. Talerstol og 

et nyt bord der matcher. Den gamle skal dog stadig kunne benyttes. De brune stole 

og den gamle talerstol kan evt. flyttes ud af depotrummet, så der frigives plads der. 

Brændstrup fællesforening påtænker at lave en bålplads bag højen.   

 Skilsmissegruppe - den tidligere skolepsykolog foreslog at få lavet en skilsmisse 

gruppe her på skolen, sammen med en lærer her fra skolen. Hanne Jørgensen er 

med herfra. Der er blevet sendt brev ud til alle skilsmisse familier. Max. 5-6 i 

gruppen. På baggrund af dette starter gruppen op i starten af december. Mødes i 

ungdomslokalet. Lidt godt til ganen. Redskaber til børnene, så de kan opleve at de 

ikke står alene.  

 

4. Status på elever 

 Ny elev i 6. klasse - en pige fra Gram. Storebroderen går i en af de større klasser. 

 

5. Ny medarbejderrepræsentant fra 1/1 2021 – Kristian Detlevsen - afløser for Irene 

Jefsen. Mange tak til Irene for godt samarbejde gennem årene.  
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6. Økonomi 

 Budget 2021– gennemgået. 

 

7. Byggeri 

 Legeplads – status - det går fremad. Johannes snakker med Dres Rasmussen i 

morgen om at få lavet nogle stolper til multibanen. Evt. vende multibanen om, så det 

skærmer lidt mere for biler osv.     

 Idrætsdepot – se vedhæftede bilag. Er blevet dyrere end planlagt, da der skal tages 

nogle ekstra forbehold pga. ekstra krav. Der skal evt. indhentes et ekstra tilbud.   

 

8. Souschef. Der er fundet en til opgaven. Dette bliver offentliggjort til næste lærermøde. 

 

9. Evt. sponser løb for skolen. Kommer på dagsorden til næste møde. Dialogmøde 

onsdag d. 20. januar i Ølgod. 17.00 - 20.30. Julegaver til de ansatte er der også 

kommet styr på.  

 

 

Punkter til kommende bestyrelsesmøde 

- Sendemasten 

- Vedtægter 

- Svend Aages 25 års jubilæum 

Turnus til indledning og kaffe 

Peter - Sander - Gitte - Carsten M – Carsten C - Martin P - Irene  

 

Venlig hilsen Sander 


