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Fraværende: Esther, Janet, Sandra, Chris, Lene, Charlotte kl. 19.30 

  
Ordstyrer: Rene Berg   Referent: Claus Pawelczyk 

DAGSORDEN INDHOLD  REFERAT 
1. Dagsorden   
Godkendelse  a.  a. Godkendt 

 
2. Referater   
Referat fra 
bestyrelsesmøde   

a. 
 

a. Godkendt 

3. Årsrapport 2018   
Gennemgang ved Ole 
Skoubo. 

a.  
 

a. Godkendt 
 

4. Kompetenceplan 2   
Revidering af 
kompetenceplan 

a.  
 

a. Punktet udskydes 

5. Orientering fra ledelsen   
Budget 2019 
 
Nyt fra kulturudvalg 
 
 
 
 
Opfølgning trafik 
 
 
 
 
Bestyrelsens visionsproces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trappetårnet 

a. Gennemgået ved Claus 
 
a. Oplæg rundsendt til debataften 
til 4. april om skærmforbrug. 
Aftenen udbydes til hele byen. 
Forældrefesten 24. maj arbejdes 
der stadig på. 
a. Kommunen vil gerne lave 
standsning forbud skilt samt skrue 
op for lyset. Politiet vil undersøge 
om der er plads til skråparkering på 
modsatte side af skolen. 
a. Hvor er bestyrelsen henne i sin 
proces? 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. designsmeden (320.000 kr. ex. 
Moms) og Charlottes bror er 
kontaktet og vender tilbage med 
tilbud. 

a. Godkendt, banklån indfries med 1,5 
mio. Til en ny rente på 3,75% 
a. Ønske om præcisering af formålet med 
aftenen, hvad vil skolen/bestyrelsen 
bruge aftenens debat til ift. en fremtidig 
politik. 
 
a. Vi siger ja til bedre belysning og sætter 
et standsningsforbud på som punkt til 
generalforsamlingen. 
 
 
a. Kulturudvalget kører med to konkrete 
projekter, udvalget omkring 
forventninger til forældre brygger på en 
aften om lilleskolens værdier, men det 
følger meget i tråd med aftenen om IT og 
medier. Er det et område bestyrelsen skal 
tage fat om igen? Måske kan førnævnte 
aften være afsæt for et videre forløb med 
lilleskolens værdier. Vigtigt at bestyrelsen 
er synlige ved kommende arrangementer. 
a.   

6. Fritidsklub på RLS   
Hvad er behovet, samt 
drøftelse af muligheder  

a. Hvem skal stå for en juniorklub i 
4. klasse og frem? Skolen eller 
forældrene? Hvordan skal det 
organiseres? 

a. Kan skolen lave et oplæg til hvordan 
det vil kunne lade sig gøre i skoleregi? 
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Næste ordinære møde den 8. april 2019  

 SFO koster 830,- Hvad kan en juniorklub 
koste? Hvor mange timer er der brug for 
hver dag?  
Hvad gør en skoledrevet juniorklub ved 
forældre-engagementet på skolen? 
Punktet bringes op på et forårs-SFO-
møde. 

7. RLS Skolehaver   
Beslutning om tildeling af 
midler til opstart af 
projektet 

a.  
 

a.  Punktet udskydes 

8. Eventuelt   
Musikværkstedet a. Hvordan prioriteres 

musikværkstedet økonomisk. 
 
a. 

a. 
 
a. 
 


