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Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 18. maj kl. 19:30 – 21:30 på 

lærerværelset; 

Deltagere: Carsten Clausen, Gitte Paulsen, Carsten Madsen, Martin Pedersen, Kristian 

Detlevsen (med rep), Peter Thorsen (Skoleleder) 

Fraværende: Sander van de Belt 

1. Indledning ved Peter over disciplene Jakob og Johannes, tordenbrødrene.  

2. Godkendelse af dagsorden, hermed godkendt.  

 

3. Siden sidst v/ Peter og Kristian:  

- Tiset spejder med 0-2. Klasse. Rigtig god oplevelse. Mange sjove aktiviteter.  

- Konfirmation i 7. klasse. 13 konfirmander.  

- 6. klasse har været i Århus. Bla. Den gamle by, Awos, Mosgaard museum. Rigtig 

god tur. 

- Indvielse af ny legeplads. Der blev klippet snor over og serveret pølser og brød.  

 

4. Status på elever:  

- Der er kommet 2 elever fra Jels til 7. klasse. 

 

5. Status på ansatte  

• Lisbeth sygemelding. Er nu tilbage 6 timer om ugen. Emma Clausen har timerne for 

Lisbeth. Det gør hun rigtig godt. 

• Næste skoleår. Planen er at Lisbeth skal op på 15 timer efter sommerferien. Så der 

skal findes nogen til at tage de timer der mangler.  

 

6. Opfølgning på skolekredsmedlemmer: 

- Der er mange der har sagt ja til at være medlemmer. Det glæder vi os over. 

 

7. Økonomi 

• Ny bank. Pga. at Jyske bank i Ribe lukker. Den nærmeste ligger i Esbjerg. Ligger for 

langt væk. Her skal overvejelserne ang. nyt byggeri også foreligges.  
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• Forhandling med FSL om BKF-tillæg. Peter har været i forhandling ang. 

tillidsrepræsentant/lønforhandling.   

• Skolepenge. Blev sat i bero i Coronatiden. Nu er det tid til at hæve beløbet lidt. Der 

skal gerne ske en regulering hvert år, da alting stiger. Forslaget er hermed godkendt 

af bestyrelsen.  

 

8. Opfølgning fra generalforsamling: Det var en god aften. Ca. 25 var mødt op. Der kom 

et forslag ind ang. bedemøder for skolekredsen. Bønnens magt er stor, derfor er 

bedemøder vigtige for skolen. Gerne en gang i kvartalet. Der skal ansvarlige på, til at 

styre mødet. Møderne skal have en varighed af 15-30 min. Ligges gerne inden et 

bestyrelsesmøde evt. med start kl. 19.00. Vi fastlægger datoer til næste 

bestyrelsesmøde.  

 

9. Leje af samlingssal: der skal ses på politik for leje af salen. Hvem må leje salen? Hvad 

er tilhørsforhold. Dette afgøres af skolelederen. Er han i tvivl, spørger han bestyrelsen. 

Der kommer et punkt på dagsordenen til næste gang, mht. LM og frimenighedens leje 

af salen.   

 

10. Evt. Kan der laves en tilbygning til samlingssalen, da denne er blevet for lille? Der skal 

bygges nogle lokaler til kreative fag. Og på et tidspunkt en halv hal. Det er blevet flot 

med de nye blomsterpotter. 

 

11. Næste møde: Onsdag d. 22. Juni kl. 19.30.  

 

 

12. MU-Samtale m. Peter.  

 

Punkter til kommende bestyrelsesmøde 

 

Turnus til indledning og kaffe 

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


