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Referat fra bestyrelsesmøde, tirsdag den 26. januar kl. 19:30 – 21:30 på 

Teams; 

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

Detlevsen (med rep); Peter Thorsen (Skoleleder);  

1. Indledning ved Carsten Clausen fra salme 119 v. 65-72 

 

2. Godkendelse af dagsorden. Hermed godkendt.  

 

3. Siden sidst v/ PT + KD 

● Fjernundervisning. Det lykkedes alle elever 5-9 klasse at møde ind på teams fra 

første dag. Juleafslutning foregik også på teams, hvor de små var på skolen og de 

store hjemme bag skærmen. Skemaet er som det plejer, dog er nogle fag taget ud. 

Det har eleverne været rigtig gode til at finde ud af og følge. De små 0-5 klasse 

modtager undervisning ved at de får en mail om morgenen med opgaver, hvor 

klasselæreren forklarer hvad de skal lave. For de mindste elever kræver det at 

forældrene hjælper, men så kan hver familie også selv tilrettelægge hvornår det skal 

laves. Nødpasning på skolen. ca. 10-15 børn. 0-4. klasse. Det er for elever med 

forældre der har kritiske erhverv og hvor forældrene ikke er hjemsendt. Stor ros til 

alle lærerne for deres store indsats. Der er ikke kommet noget ang. eksamen endnu, 

så det afventer vi. Skole/hjem samtaler ligger i næste uge. Det er også over teams.        

● Hjemmesiden er næsten færdig. Nem at gå til. Flotte farver. Ser rigtig godt ud. I løbet 

af et par uger er den klar.   

 

4. Status på elever. Der kommer mange henvendelser ind for øjeblikket. Så der kommer 

en del til rundvisning i den næste tid. Flest til de små klasser. 154 her i år 2020/2021. 

153 i år 2021/2022.  

 

5. Økonomi 

● Budget 2021– skal godkendes. Hermed godkendt. 

 

6. Generalforsamling 

● Hvem er på valg i år? Carsten Madsen   
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● Dato 28. april 2021. 

 

7. Byggeri 

● Legeplads er i gang med at blive renoveret her mens der ikke er elever på skolen. 

Der er nu støbt en beton bænk og der bliver påsat 5 sjove forhindringer og forskellige 

lege malet på fliserne. For de store kommer der et udemiljø og kryds og bolle spil 

mm. Pris ca. 150.000 kr.    

● Idrætsdepot er ikke igang endnu. Men Johannes har snakket med Thyssen om det 

og tilbud er givet. 

  

8. Mail fra Carsten M - gennemgået. 

 

9. Evt. intet at bemærke. 

 Næste bestyrelsesmøde 3. marts 2021 kl. 19.30. 

 

 

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 


