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Referat for bestyrelsesmøde, tirsdag den 25. august kl. 19:00 – 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 ved Peter fra 2. mos kap 15. Herren er min styrke og min lovsang. Han blev 

mig til frelse. I skal ikke være bange, Herren vil føre krig og I skal tie stille. 

2. Godkendelse af dagsorden. Hermed godkendt. 

 

3. Siden sidst v/ PT + IJ 

 Skoleafslutning: Legoland, Funky Monkey park, naturlegeplads på Rømø. 

Dimissionsfest for 9. klasse blev holdt i skolegården. Rigtig godt arrangement. 9. 

klasses sidste skoledag: stjerneløb og rundbold. Lærerne vandt igen igen.   

 Skoleopstart: Begyndte dagen udenfor. Så gik eleverne ud i klasserne. Forældrene 

blev ude. De mindste klasser var ude hele tiden, så forældrene kunne opleve deres 

første skoledag.  

 Trivselsdag: I dag d. 25. aug. Alle klasser er sammen med deres klasse lærer og her 

snakker de om trivsel osv. Rigtig godt for alle. 

 Aflysning af basar - indsamling af penge til ude lege-områder: Det ville ikke have 

blevet som det plejer. Der ville ikke være noget spisning osv. Men vi mener det er 

den rigtige beslutning. Der kommer en indsamling. Og lodsedlerne giver også et 

overskud.  

 

4. Status på elever: Der er 154 elever der er begyndt efter sommerferien. 7 nye er 

begyndt på skolen.   

 

5. Bestyrelsens arbejde 

 Konstituering: Formand: Sander, næstformand: Carsten Clausen, sekretær: Gitte.  

 Arbejdsopgaver 

i. Forretningsorden. Se bilag. Denne revideres og vedtages hermed. 
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 Fremtidens bestyrelsesarbejde: Fremgår af forretningsorden.  

 Datoer for kommende bestyrelsesmøder: 29/9; 28/10; 24/11; 19/1;            

fællesmøde 27/1; dialogmøde ? (plejer at ligge i januar); 3/3; 6/4; generalforsamling 

28/4; 8/6. Møderne begynder kl. 19.30.  

 

6. Status på Ebbes situation/fremtidig skoleleder. Der er udsendt mail til alle forældre at 

Ebbe ikke kommer tilbage til skolen. Der er indgået en fratrædelsesaftale. Der bliver 

afholdt en afskedsreception sidst i november. Ang. fremtidig skoleleder mødes 

bestyrelsen indenfor de næste 14 dage og beslutter det videre forløb.  

 

7. Souschef: Det vil være fornuftigt med en souschef. Den rette spørges.  

 

8. Corona 

 Hvad gør vi på skolen i tilfælde af corona: Det er bestyrelsens ansvar. Der skal nu 

være mundbind på alle elever over 12 år under transport. Der er sprit rundt på skolen 

og der holdes afstand. I tilfælde af en positiv test, lukkes skolen ned og der 

undersøges hvordan der hurtigst muligt kan lukkes op igen.  

 

9. Vedtægter - Se bilag 

 

10. Svend Åge - 25 års jubilæum - reception venter til efter efterårsferien.  

 

11. Økonomi 

 Tilbagebetaling af lån? (ca. 500.000) 

 Budget 

 

12. Bibliotek 

 

13. Evt.  

 

 

Punkter til kommende bestyrelsesmøde 
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- Sendemasten 

- Punkt 9-12.  

Turnus til indledning og kaffe 

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

 

Venlig hilsen Sander 


