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Dagsorden til bestyrelsesmøde, tirsdag den 28. oktober kl. 19:30 – 21:30 i 

samlingssalen; 

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

Madsen, Irene Jefsen (med rep); Peter Thorsen (konst. skoleleder);  

 

1. Indledning ved Gitte. Du skal frygte Gud og ikke mennesker 

2. Godkendelse af dagsorden. Hermed godkendt. 

 

3. Siden sidst v/ PT + IJ 

• Emneuge om genforening. En rigtig god og spændende uge for alle.  

• Motionsdag. Før efterårsferien. Opvarmning og de forskellige skoletrin foregik i 

etaper, for at imødekomme Corona regler. Løbeturen foregik i Stensbæk.  

• Jette arbejder hjemmefra i denne uge. 

 

4. Status på elever 

• Ny elev i 7. klasse. En pige. Så er de oppe på 11 elever i den klasse.   

 

5. Souschef. Der arbejdes på sagen.  

 

6. Møde med frimenighed d. 18/11. Ang. brug af samlingssalen. Afspritning af 

berøringsflader. Evt. kors op på væggen. Ny talerstol.  

 

7. Ny medarbejderrepræsentant. Der skal en ny ind i stedet for Irene. Hun ønsker at 

stoppe. Det kommer op på lærermødet på tirsdag.   

 

8. Afskedsreception til Ebbe. Vi udskyder det til næste år pga. situationen med corona.    

 

9. Økonomi 

• Idrætsdepot - status: Er blevet godkendt og sat i gang. Skal være på bagsiden af 

multisalen. Tæt på trappen. Bliver lavet med en dobbeltdør ind i multisalen.    
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• Legeplads – status: planen er at stensætningen rundt om pladsen 

fortsætter rundt om klatretræet. Der bliver lagt fliser i halvdelen af skolegården ned 

mod multisalen. Lille multibane og tegninger på fliserne.    

 

10. Bibliotek - opfølgning. Har været oppe på lærermødet. Der har været nogle bøger med 

lidt stødende indhold. Der er tillid fra bestyrelsen til at dansklærerne selv finder 

bøgerne på Rødding bibliotek. Herfra ved vi også at der vil ske en fejl en gang imellem.   

 

11. Evt.  

 

 

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 


