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Referat fra bestyrelsesmøde den 13.6.2016 18.30 til 19.30 med ansat, elever og ledere 

19.30 til ca. 21.00 med leder 

Ca. 21.00 til 22.00 kun bestyrelse 

Deltagere: Jacob Pfeffer (formand), Thomas Zacchi (næstformand), Jesper Hansen (bestyrelsesmedl.), Anders Borregaard (bestyrelsesmedl.), Anne-Marie 
Jeppesen (bestyrelsesmedl.), Susanne Rasmussen (bestyrelsesmedl.), Tove Blume (skoleleder), Malene Fogh Nielsen (lærerrepræsentant), Winnie Hansen 
(skolesekretær), Simon Christiansen (elevrådsformand) og Caroline Philipsen (elevrådsnæstformand). 

Fraværende: Malene F. Nielsen, Elevrådet,  

Referent: Winnie Hansen (skolesekretær) 

Møde 1: 18.30 til 19.30 med ansatte, elev og leder 

Godkendelse af referat og dagsorden:                         Godkendt. 

1. Orientering fra elevrådet (max 10 min.) Elevrådet v/Simon (formand) og Caroline (næstformand) orienterer. 
 

2.  Orientering fra Formanden ( max 15 min.) * Indkøb af båd til SFO. 
Påtænker at indkøbe en større træbåd til legepladsen for ca. 1.000 kr. 
Jacob undersøger, hvordan vi kan få den fragtet til skolen uden alt for store omkostninger.  
* Fødselsdag 
Drøftet. 
* Late night 
Den 1. juli 2016. Drøftet. Skolen deltager. 
* Evt. 
  

3.  Orientering fra Skolelederen ( max 30 min.) * Fagfordeling 
Punktet udsat. 
* Elevplaner 
Punktet falder ud. 
* Fastansættelser af lærere 
Christian, Sabine og Astrid har været til ansættelsessamtale og er nu blevet fastansat. 
* Ny skole/hjem-samtale struktur 
Café-struktur en gang om året. Noget som lærerne i samarbejde med Tove vil arbejde videre med, når 
eleverne er gået på sommerferie. 
Bestyrelsen ønsker et oplæg til, hvordan man kan erstatte skolehjemsamtalen af en eller flere 
caféarrangementer. 
* Evt. 

 

4. Orientering fra SFO ( max 10 minutter) Tove orienterer om SFO 
* Rigtig rigtig mange børn i SFO 
Øgning af elever i SFO. Tove har statistik som viser den store forskel på elevtallen i SFO ift sidste år.  
* Sommerferie i SFO 
Martin har lagt en sommerferievagtplan. 
* Evt. 
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5.  Orientering fra Medarbejderrepræsentant 
(max 15 min.) 

Malene Fogh orienterer fra medarbejderne. 

 

6. Evt resten af tiden (max 15 min.)  

 


