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Dagsorden til bestyrelsesmøde, onsdag den 18. august kl. 19:30 – 21:30 på 

lærerværelset; 

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

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

 

1. Indledning ved Sander 

2. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

 

3. Siden sidst v/ PT + IJ 

• Skoleafslutning  

Der var mange klasseture i den sidste periode inden sommerferien, da alle storture 

var aflyst pga. Corona. Der var derudover også almindelige afslutningsture. 

• Svend Åge - 25 års jubilæum  

Det var en hyggelig fejring, hvor Svend Åge holdt en god tale. 

• Skoleopstart  

Skolen startede op udenfor med god forældreopbakning. Bagefter gik elever og 

lærere op i klasserne. Der synges ikke de første 14 dage til morgensamling. 

• Ebbes begravelse 

Skolen giver 1000 kr. til DBI efter Ebbes ønske. 

 

4. Status på elever 

0. kl.: 2 nye elever 

3. kl.: 2 nye elever 

5. kl.: 2 elever er stoppet - der er efterfølgende startet 2 nye. 

8. kl.: 3 nye elever 

Status er, at der nu er 160 elever på skolen. Der er budgetteret med 154 elever. 

Næste års 0. kl. er lige nu på 16 elever (fyldt). 

 

 

5. Bestyrelsens arbejde 
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• Konstituering 

Vi fortsætter som før. 

• Datoer for kommende bestyrelsesmøder 

Næste møde: Torsdag d. 23/9-21 

• Dialogmøde d. 8/9 på Ølgod kristne Friskole kl. 17.00-20.30 

Sander ønsker at deltage. 

• Foto af bestyrelse (husk at rede håret      ) 

Vi venter til hele bestyrelsen er til stede. 

 

6. Corona 

Eleverne bliver testet fra 5. kl. - 9. kl. to gange om ugen på skolen. 

Der er tre elever i 8. kl., som har været nærkontakt til en smittet, men ingen er indtil 

videre blevet testet positiv. 

 

7. Festpolitik 

• Se vedhæftede bilag 

De seneste år har der været mere snak om fester med alkohol og stoffer i 8. og 9. 

klasse. 

Niels har udarbejdet en festpolitik, som fortæller om skolens holdning til fester i 

private hjem. Det er planen, at politikken præsenteres for forældrene i de store 

klasser ved næstkommende forældremøde. 

Bestyrelsen godkender festpolitikken. 

 

8. Byggeri 

• Idrætsdepot 

Idrætsdepotet er nu færdigt. 

• Hvad er næste træk i forhold til en ny bygning? 

Peter nedsætter et udvalg med Johannes og Carsten Clausen, hvor der også 

inviteres en faglærer. 

Vi skal være opmærksomme på, hvor præcis grænsen til kommunens område går. 

 

9. Sendemast 

Peter kontakter Klinkby igen. 
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10. Evt.  

 

11. Næste møde: 

Skolebasar 

 

Punkter til kommende bestyrelsesmøde 

Turnus til indledning og kaffe 

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

 

Venlig hilsen Sander 


