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Referat for bestyrelsesmøde, tirsdag den 28. april kl. 19:30 – 21:30 i 

samlingssalen; 

Tilstede: Sander, John, Jens, Gitte, Irene (med rep); Peter (konst. skoleleder);  

Fraværende: Carsten 

 

1. Indledning ved Sander med ordene: ”Jeg er din far, du er mit barn. Alt dit er mit”; 

derefter fællesbøn.     

 

2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 

 

3. Siden sidst v/ PT + IJ 

 

Der er ikke sket så meget nyt, udover: 

 Corona!!  

 Genåbning af skolen 

Det er positivt som både elever og lærer har taget imod de nye regler. Alle er gode til 

at følge reglerne og komme med nye gode ideer, så som Johannes der har fået fat i 

100 flis måtter fra Gram Egetæpper. Dem bruger eleverne til at sidde på udenfor. 

Det fungerer stadig godt med busserne. Der er mange der bliver kørt til skolen af 

deres forældre, så det er ikke noget problem at være i busserne. 

Der er en ny chauffør på en af busserne. Han skal lige lære ruten at kende.  

Vi ved stadig ikke om 6-9 klasse skal begynde d. 10. maj. Der må komme nogle 

retningslinjer fra statsministeren inden den dato. Vi prøver at lave nogle 

prøveeksamener for de ældste klasser over computeren. Det er nyt, men fungerer.  

Uddannelses-paratheds-test går de ældste klasser også glip af.  

Konfirmationen forventes at blive afholdt i august i Fole.   

 

4. Nye bestyrelsesmedlemmer 

Der er mailet med de nye medlemmer og de er begge klar og glæder sig til at komme 

med i bestyrelsen. De bliver inviteret med til bestyrelsesmøde den sidste gang inden 

sommerferien.   
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5. Lærersituationen 

Er drøftet. 

 

6. Evaluering af orienteringsmødet 

Gennemgået. 

 

7. Nyt vedr. EK 

Ebbe er sygemeldt indtil sommerferien. Han skal have en ny hjerteklap i maj. 

Bestyrelsen tager en snak med Ebbe ca. 14 dage før sommerferien, for at høre 

hvordan det går. 

8. Skoleleder/souschef 

Ejner har hjulpet Peter med fagfordeling og andre ting. Det fungerer fint.  

Der skal tages stilling til en ny souschef til efter sommerferien.  

 

9. Næste skoleår 

Peter er så småt i gang med fagfordelingen. Vi håber alt er ved at være normalt igen 

efter sommerferien, så indtil videre planlægges der efter det. Det bliver nok et specielt 

år, hvor der nok ikke kommer en stor-tur.     

10. Evt.  

 

Afholdelse af generalforsamling: der tages stilling til dato når forbud igen ophæves eller 

man må samles omkring 50 mennesker. Da der er nogle ting der helst skal godkendes 

inden sommerferien, er det bedst at holde den inden. Alternativt skal den afholdes over 

nettet? Ellers efter sommerferien. Eller der skal være tilmelding til så man kan se hvor 

mange der deltager.  

Hvad gør andre skoler? Evt. spørges Hans Jørgen Hansen. 

Årsrapport 2019 gennemgået. Kun grønne bemærkninger som står for: Ingen 

væsentlige bemærkninger. Flot! 

Der vil være lidt merudgifter i forbindelse med corona. Det kan dækkes af staten. 

Husk at bemærke ansatte som har 10/25 års jubilæum.  
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11.  Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 26. maj 2020 

 

Punkter til næste bestyrelsesmøde 

- Husk at invitere de nye bestyrelsesmedlemmer med 

- 10/25 års jubilæum 

Turnus til indledning og kaffe 

Ebbe – John – Gitte – Jens – Sander - Irene – Carsten - Peter 

Venlig hilsen Sander 


