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Fraværende: Sandra, AnneMette,  

  
Ordstyrer: Rene Berg   Referent: Claus Pawelczyk 

DAGSORDEN INDHOLD  REFERAT 
1. Dagsorden   
1.1 Godkendelse  a. Udsendt sent pga. ferie. Vi vil 

fremover være opmærksomme på 
at fremrykke møder efter ferien, så 
der er god til at lave dagsorden og 
personalet får mulighed for at 
klæde repræsentanter på. 

a. Godkendt 
 

2. Referater   
2.1. Referat fra 
bestyrelsesmøde   

a. 
 

a. Godkendt 

3. Drøftelse   
3.1 10. klasses på RLS a. Drøftelse af muligheder 

 
a. Charlotte fremlagde idé om at lave et 
10. klasses tilbud (bl.a. inspireret af en 
efterskole, som har et prøvefri 10. klasses 
tilbud), med ønske om at starte en 
undersøgelse af muligheder for at starte 
et sådant tilbud. Forskellige praktiske og 
pædagogiske udfordringer ved at 
etablere en 10. klasse, samt 
begrundelsen for at nedlægge 10. klasse 
for 10-12 år siden blev vendt. Forslag om 
at inddrage det i det kommende visions- 
og strategimøde. Tiden er måske ikke til 
at gå i gang med at oprette et 10. klasses 
tilbud. Drøftelsen drejede sig over på 
problemstillingen vedrørende elevfrafald 
i skolens ældste klasse.  

4. Årshjul   
4.1 Budget 2018 
 
4.2 Betalingsvedtægter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 Forældrekredsmøde 
 
 
 
 

a. Status 
 
a. Betalingsvedtægterne står i 
skolehåndbogen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
a.  
 
 
 
 

a. Startes op fredag, sættes på 
næstkommende møde. 
a. Det blev drøftet hvordan man kunne 
samle betalingsvedtægterne på 
hjemmesiden med information om 
betalingsform, skolepengereguleringer, 
søskendemoderation og sanktioner ved 
mislighold af betalinger. 
b. Forslag om skolepengeregulering 
fremlagt. 
c. Forslag til indmeldelsesgebyrsændring 
samt optagelsesgebyr fremlagt.  
a. På valg: Sandra, ester*, Charlotte og 
René* (*genopstiller). Indspark til 
formandens beretning modtages gerne. 
René spørger Hans Jørgen om han vil 
være dirigent. Peter kontakter Ole og 
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4.4 Bestyrelsens 
væsentligste opgaver 

 
a.  

aftaler datoer for formøde og mødet. 
a. læses hjemme til evt. drøftelse på 
næste møde. 

5. Drøftelse   
5.1 Sommercamp 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Juniorklub 

a. Drøftelse af muligheder 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Drøftelse af muligheder 
 

a. Charlotte fremlagde tanke om at lave 
sommercamp en uge eller 2 i 
sommerferien. Indholdet kunne være 
indenfor skolens profilfag. Gemmes evt. 
til visions- og strategimødet den 21. 
februar. Michael og Charlotte udarbejder 
en Survesmonkey til undersøgelse af 
”markedet” for sommercamps. 
 
a. Ønske fra Charlotte om at organisere 
juniorklubben mere formelt i en eller 
anden form i skolens regi frem for som 
nu, drevet af forældrene. Gemmes evt. til 
visions- og strategimødet den 21. februar.  

6. Drøftelse   
6.1 Strategi- og 
udviklingsplan 
 
 

a.  Udkast til procesplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Opfølgning fra sidste møde 

a. Peter fremlagde ønske om at 
fremrykke næste bestyrelsesmøde fra 
den 7. til den 21. februar og afsætte fra 
kl. 16-20, for at give tid til at komme godt 
i gang med et fælles arbejde med visions- 
og strategiplan. Peter udleverede et 
udkast til en dagsorden for den 21. 
februar med deltagelse af bestyrelse, 
ledelse og personale. Chris vil gerne 
deltage i et arbejde med at forberede 
første møde. 
 
a. - 

7. Drøftelse   
7.1 Orientering fra 
ledelsen 
  

a. Personale 
 
 
 
 
a. Andet 
 

a. Jan er blevet er startet. Han er kommet 
godt i gang. Maiken er tutor for Jan. Der 
bliver tænkt nogle ekstra timer i naturfag 
for Turkis Hold.  
 
a. Der er nu lavet et abonnement hos 
Falck ift. beredskabsplaner.  
b. Der er travlt på kontoret med diverse. 
c. Der arbejdes med at få styr på 
adfærden i en af skolens klasser. 
d. Der arbejdes med IUP-elever på Sort 
Hold. 

8.  Eventuelt   
8.1 Husk at melde tilbage 
på indspark til nyheds-
breve, også selvom man 
ikke har noget. 
 
8.2 Der mangler et arbejde 
med kompetenceplanen, 

a. 
 
a. 

a. 
 
a. 
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Næste møde er den 21. februar 2018 kl. 16-20 sammen med personalet  

mødeindkaldelse følger 
snarest. 
 
8.3 Hjemmeside mangler 
stadig noget. René er 
tovholder for nu. 
 
8.4 Undervisningseffekten 
for 17 gennemgås på 
kommende møde 
 
8.5 Specialundervisning og 
dens organisering sættes 
på martsmødet, 
fremlægges af Anette og 
Claus 
 
8.6 SFO-kalender, René og 
Claus arbejder på at lave 
en til hjemmesiden 
 
8.7 Spørgsmål om 
evaluering af ny 
klasselærerrotation. 
Hvordan sikres mulighed 
for at en lærer, der ønsker 
det, kan forsætte med at 
have timer på et afgivet 
hold. 
9. Beslutninger   
Ad. 3 
 
 
 
 
 
 
 
Ad 4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad 5.2 

 a. Spørgsmålet om oprettelse af en 10. 
klasse på RLS gemmes evt. til visions- og 
strategimødet den 21. februar eller får 
lov at ligge. Problemstillingen om frafald i 
udskolingsklasserne tages op på et 
kommende bestyrelsesmøde, måske 
underbygget af tal og/eller 
undersøgelser. 
a. Peter og Claus laver et oplæg til 
betalingsvedtægter, som bestyrelsen vil 
fremlægge for forældrekredsen på 
forældrekredsmødet 21. marts. 
b. Skolepengestigning udsættes til 1. 
januar 2019.  
c. Det fremlagte bilag vedtaget med 
tilføjelse af et punkt 1C, om 
tilbagebetaling af indmeldelsesgebyr, hvis 
barnet ikke bliver optaget. 
a.  Michael og Charlotte udarbejder en 
Survesmonkey til undersøgelse af 
”markedet” for sommercamps. 


