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Fraværende: Charlotte, Arne  

  
Ordstyrer: Rene Berg   Referent: Claus Pawelczyk 

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

 
2. Referater   
Referat fra 
bestyrelsesmøde   

a. 
 

a. Godkendt 

3.  Visionsproces 
bæredygtighed 

  

- status og bestyrelsens 
opgaver 

 a. Fælles evaluering af bestyrelses-
/personaledag 
 
 
 
 
 

a. Svært at bidrage som bestyrelses-
medlem. God aften, men flere savnede at 
kunne byde ind. Vigtigt at være skarp på 
formålet med fællesmøder. Hvad skal 
bestyrelsens rolle være i arbejdet med 
bæredygtighed? Skal bæredygtighed 
være en del af værdigrundlaget? Hvor 
stor opbakning er der til 
bæredygtigheden på RLS? Hvordan styrer 
vi processen og hvordan sikrer vi den 
røde tråd i den måde vi arbejder med 
bæredygtighed. Snakken genoptages på 
et kommende bestyrelsesmøde. 

4. Elevsag   
 a.  

 
a. - 
 

5.  Orientering fra 
ledelsen 

  

 a. Undervisningseffekten 2019 
b. SFO-visionsmøde 
c. Legepladsrenovering 
 
 
d. APV – Trivselsmåling 
 
 
e. Personale 
f. Bibliotek/læsehule 
 
g. Elevtal 
 
h. Forbrugsudgifterne er faldet i 
det forgangne år.  
 
i. Peter indtræder i FOF´s 
bestyrelse 

a. Gennemgået v. Claus 
b. Janet refererede fra mødet 
c. Legepladsen gennemgået og der er 
igangsat renovering, så den lever op til 
sikkerhedskrav. Pris ca. 20.000,- 
d. Formen ved at være på plads. 
Processen præsenteres i uge 8 for 
personalet. 
e. - 
f. Tager form. Forventes klar til 
vinterferien. 
g. Vi er pt. på 214, snart 217, der arbejdes 
på at nå 222 5. september 
h. Måske skal vi bede om et tilbud på 
efterisolering. 
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Næste ordinære møde den 3. marts 2020  

6. Årsplan   
 a. Budget 2020 

b. Regnskab 2019 
 
 
 
 
 
 
 
c. forældrekredsmøde 
(generalforsamling) 

a. Vi forventer næsten at holde det 
budgetterede overskud.  
b. Der budgetteres med et overskud på 
400.000,- 
Konto 4653 øremærkes til arbejdsdag og 
at gøre skolegården grønnere. 
Bæredygtighedskonto (verdensmålene) 
på 40.000 kr. godkendes, under en 
opfordring af at eleverne inddrages mest 
muligt. 
c. Charlotte og Susanne genopstiller ikke, 
Ina genopstiller som suppleant. Der skal 
findes 3 kandidater. Der er talt med en 
forælder fra Sort hold som er 
interesseret. Kan man fortælle lidt om 
det bæredygtige (evt. førskole) ifm. 
generalforsamlingen? Forslag om en 
bestyrelses-camp når den nye bestyrelse 
er konstitueret. 

7. Procedure for opsigelse 
af samarbejde 

  

 a. Udsættes til næste møde. a.  
 

8. Eventuelt   
 a. Kisser var forbi og gennemgik 

inden mødets start hendes arbejde 
med skolens fotos gennem de 
sidste små 50 år. Indtil videre er 
22.000 + yderligere 16.000 billeder 
indsamlet og målet er at have 
sorteret og offentliggjort 
materialet, gerne på skolens 
hjemmeside inden jubilæet 
sommeren 2021. 
b. Punkt om udskoling – identitet – 
drenge og piger – udefra 
kommende påvirkninger – 
klassekultur, sættes på til et 
kommende bestyrelsesmøde. 

a.  
 


