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Referat fra bestyrelsesmødet, onsdag den 8. juni kl. 19:30 – 21:30 på 

lærerværelset; 

Deltagere: Sander van de Belt, Carsten Clausen, Martin Pedersen, Carsten Madsen, 

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

Ordstyrer: Sander 

Referent: KD 

1. Indledning ved Peter 

2. Godkendelse af dagsorden 

 Punkt 5 - økonomi flyttes ind under punkt 8 – byggeri. 

3. Siden sidst v/PT + KD 

Corona-test: Skolens ansatte og elever (5. – 9. klasse) testes to gange om ugen på skolen.  

Det er planen at det fortsætter frem til september. 

Eleverne skal huske deres sygesikringskort for at blive testet. 

Sidste skoledag: 9. klasse spiste morgenmad med skolens ansatte. Derefter gik de rundt med 

karameller i klasserne og til sidst spillede eleverne rundbold mod skolens ansatte. Eleverne 

spillede musik undervejs. 

Diverse ture: 9. klasse nåede ikke på udenlandstur, men tog i Djurs sommerland. Der har ikke 

været ture med overnatning pga. corona. 

MU-samtaler: PT har oplevet MU-samtalerne positivt uden de store overraskelser. 

Det er gået godt med genåbningen af skolen efter at corona-restriktionerne er blevet 

lempet. 

4. Status på elever 

Der er nu indmeldt 161 elever pr. 1/8-21. 7., 8. og 9. klasse har hver 15 elever efter 

sommerferien. 

Der har været en god søgning fra forældre til skolen. Som udgangspunkt holder skolen fast i  

loftet på 190 elever, og må indimellem sige nej af forskellige årsager til elever, som søger ind. 

6. Opfølgning på generalforsamling 

 Sander skriver referatet fra generalforsamlingen under snarest muligt. 

7. Næste skoleår 

Lærersituationen: Helena er sygemeldt pr. dags dato. Efter sommerferien starter Morten 

Leinum som ny lærer. Hanne Evans er ansat for et år – primært som støttelærer i 1. klasse. 

Charlotte kommer tilbage til november. Der er kommet flere ansøgninger til vikarer for 

resten af året. 

Kristian: Bestyrelsen beslutter, at Kristian bliver fastansat. Derudover taler vi om, at mentor-

ordningen har været en stor succes. 
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8. Byggeri 

Depot til gymnastiksalen er næsten færdigt. Planen er at flytte ting ind i løbet af 

sommerferien. 

Håndværk/Design er nu et prøvefag, og det nuværende sløjdlokale er ikke optimalt til dette. 

Derudover kan fysik-lokalet kun rumme maks. 16 elever. 

Ideen er så at slå fysik-lokalet og billedkunst-lokalet i den røde bygning sammen til ét 

naturfagslokale. Forslaget er så at der bygges en ny bygning til håndværk/design, billedkunst 

og madkundskab omkring hvor petanque-banen ligger. 

Det foreslås, at vi ser lidt på, hvordan andre skoler har gjort omkring lokalerne til de kreative 

fag. 

PT har haft et møde med banken, og det vil være realistisk at bygge en ny bygning. 

Vi diskuterer forskellige løsninger og ændringer af de nuværende bygninger. Vi beslutter at 

tænke og arbejde videre med ideen om en ny bygning. 

Det foreslås, at vi ved et kommende bestyrelsesmøde går ud på skolens område evt. 

sammen med en fagperson og diskuterer de forskellige muligheder. 

Punkt 5: Økonomi: Vi gennemgår budgettet for 2021. Økonomisk går det godt for tiden, og 

derfor kan det være en god mulighed lige nu at starte et nyt projekt. 

9. Tilsynsførende rapport 

 Skolen er blevet meget positivt omtalt. 

10. Afslutningsfest for Ebbe 

 Repræsentanter for skolen har givet Ebbe en lille hilsen. 

11. Dialogmøder næste skoleår 

 8/9-21 på Ølgod Kristne Friskole, kl. 17:00 – 20:30. 

12. Evt. 

PT regner med 14 dages barsel i september måned. 

Næste møde: 18. august 2021 kl. 19:30. 


