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Fraværende: Charlotte, Claus 

  
Ordstyrer: Rene Berg   Referent: Betina Jørgensen 

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

 

2. Referater   

2.1. Referat fra 
bestyrelsesmøde   

a. 
 

a. Godkendt 

3. Intro til 
bestyrelsesarbejdet 

  

Bestyrelsens arbejde a. Gennemgang af bestyrelsens 
medlemmer. 

b. Oplæg v/Formanden omkring 
bestyrelsens opgaver. 

c. Oplæg v/Chris om principper og mål for 
bestyrelsens arbejde. Ønske om den 
arbejdende bestyrelse – vigtigt med 
engagement i udvalgsarbejde. 

d. Vision om at beslutninger tages af en 
fælles bestyrelse. 

 

a.  
 

Planlægning af møder for 
kommende år 

a. Rene sender datoer ud på mail/doodle. 
 

a.  
 

Intromøde for ny 
bestyrelse 

a. Vigtigt at prioritere at komme af sted.  
 

a.  
 

Samarbejde og 
kompetencer 

Udfyldelse af kompetenceprofil og interview 
omkring muligheder for at indgå i en bestyrelse 
v/Peter 

a. 

4. Skolehaver   

Beslutning om tildeling af 
midler 

a. Gennemgang ved udvalg (Janet, Chris, 
Peter) og Julie 

b. Didaktiske overvejelser i forbindelse med 
skolehaven (notat)  

c. Overvejelser omkring anvendelsesgraden 
af haven. Læringsrum som skal benyttes i 
en vis grad.  

d. Der kan kun søges fonde når projektet er 
i gang. (projektbeskrivelse) 

e. Involvering af forældregruppen. Evt. 
finde alternative midler ved ”bæredygtig 
cafe”, ”haveaktier” mm. 

f. Ønske om læringskasser – eksemplarisk 
undervisningsmateriale. Vigtigt at der er 
god tid til at udfærdige godt materiale.  

g. Hensigt at rejse kapital i forældregruppen 
senere i forløbet.  

h. Undersøge muligheden for at ansøge 
venskabsforeningen for midler 

a. Der tildeles 15.000 til 
skolehaven som lån.  
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Næste ordinære møde den 7. Maj 2019 kl. 18.30 – 21.30  

 
5. Orientering fra ledelsen   

Musikskolen 
 
Ledelse 
 
SFO – personale 
 
Elevsag 

a. Musikskolen bliver betragtet som en dyr 
ordning. Dog er der overskud på ca. 
10.000 om året. Der kan evt. reduceres i 
forældrebetalingen.  

 
a. Magnoliefest snarest. Dato kommer.  
b. Foredrag: Så læg dog den skærm. 

Spændende arbejde at lave 
kulturarrangementer 

c. Lilleskolefestival. Brusgaard fastholder at 
det vil være svært for dem at være med. 
Mimers Brønd kan være et alternativ – 
positivt møde, organisatoriske ting der 
skal falde på plads før endeligt tilsagn.  

d. Ledernetværk: praktisk/musiske 
eksamensfag – opmærksomhed på 
hvordan vi løser opgaven? Nye linjefag?  

 
a. SFO medhjælper stopper da han skal ud 

at rejse og ind til militæret. 
b. Søren er fastansat til kombineret SFO og 

IT-funktion 
 

a. Orientering om elev/forældresag 
 

 
  

a. Både Martin og Karoline 
fortsætter som undervisere 
næste år.  
 
 
a.  
 
a. 

6. Forbedring af trafikale 
forhold omkring skolen 

  

Opfølgning og beslutning  a.   
 

a. Punktet udskydes 
 
 

7. Eventuelt   

7.1  
 
7.2  

a.  
 
a. 
 

a.   
 
a. 


