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Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 20. april kl. 19:30 – 21:30 på 

lærerværelset; 

 

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

Detlevsen (med rep), Peter Thorsen (Skoleleder) 

Fraværende: Martin Pedersen 

1. Indledning ved Kristian fra Ordsprogernes bog kap. 18. v. 10. Herrens navn er et 

fæstningstårn. Den retfærdige løber ind i det og er i sikkerhed. 

2. Godkendelse af dagsorden. Denne godkendt.  

 

3. Siden sidst v/ Peter og Kristian:  

• Forårsfest. 0-5. Klasse. En rigtig god aften. Rigtig god opbakning. Tæt på 

300 deltog i arrangementet. Indsamling til Ukraine. 

• Københavnertur. Kristian og Hanne var med 8. klasse. Fik set mange 

spændende ting. De var 16 elever afsted og 2 lærer. 

• Førskole-opstart. Her er startet 15 elever. Der kommer en mere til. De 

holder til på loftet i det tidligere ungdomslokale. Med Majbritt som 

underviser. Anna Jørgensen og Britta Rasmussen hjælper til. 

• LL sygemeldt. Emma Clausen tager over imens i 1. og 2. klasse. 

 

4. Status på elever: Der starter 2 i 7. klasse d. 2. maj. 2 drenge fra Jels. Der kommer en 

pige på rundvisning til kommende 9. klasse. Også fra Jels. Nu er vi så oppe på ca. 163 

elever.  

 

5. Skolekredsmedlemmer: Der er nogen der skal spørges om de vil være medlemmer. 

Peter udarbejder en skrivelse ang. hvorfor man skal være medlem. Gitte laver en liste 

over hvem der skal spørges. Deadline er næste møde.  

 

6. Tilsynsstrategi: Der er blevet lavet ny tilsynsstrategi fra undervisningsministeriet. Vil 

sætte elever og kursister først. Kigger meget på fagligheden. Kigger også på økonomi. 

Dvs. der generelt kommer mere tilsyn på de kristne friskoler. 
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7. Generalforsamling: Sander kommer desværre ikke. Carsten Clausen overtager hans 

opgaver. Vi stiller op kl. 18.30. Vi regner med der kommer ca. 25 stk. Valg: Gitte er på 

valg (modtager genvalg). Suppleant: Martin spørger Niels Thomsen. 

 

8. Evt. Sander spørger til byggeplaner og nye borde/stole. Hvad er planen med det? Høj 

temperatur i samlingssal. Kan denne evt. sættes ned med et par grader? Udlejning af 

samlingssal – denne sættes på som et punkt på næste møde. Er det muligt at få et 

bogskab til bogsalg i samlingssalen? Peter tager en snak med Johannes om hvad der 

kan lade sig gøre. Evt. et indbygget skab. 

 

9. Næste møde: Onsdag d. 18. maj 

 

10. MU-Samtale m. Peter. Denne flyttes til næste bestyrelsesmøde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkter til kommende bestyrelsesmøde 

 

Turnus til indledning og kaffe 

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

 

Venlig hilsen Sander 


