
Referat bestyrelsesmøde 3/3 2015. 

 

 

1. Referat er godkendt. 

2. Dagsorden ændret: 

Pkt. 7 udsættes til næste bestyrelsesmøde. 

Oprettelse af elevråd indsættes som pkt. 8. 

 

3. Orientering fra Jeanne: fejl i tilmelding til prøver, men vi fik ikke 

udtræksfag,fremsendt. Jeanne har fulgt op og har fået bragt det i orden. 

Skolen har været ramt af sygdom, og er det stadigvæk. Derfor vikar i SFO. 

Medarbejderne: Anders er ansvarlig for censor-ordning. Finder en løsning, 

evt. i samarbejde med Svendborg Kommune eller med nogle af de sydfynske 

friskoler. 

Vicki: proces i gang med 7. og 8. klasse. Der har været afholdt samtaler med 

næsten alle forældre. Der er taget godt i mod. 

Det skal undersøges, om der skal søges om at en del går en klasse om. 

Jeanne og lærerne skal afklare enkeltforløb. Der er ikke nogen 9. klasse 

næste skoleår. 

 

4. Godt og konstruktivt stormøde med bred enighed. Mødet var godt 

tilrettelagt. 

 



5. Økonomi: Kira og Lone har holdt møde. Budgettet for 2015 ser fornuftigt 

ud. Der regnes med 79 elever i budgettet. Der er afsat budget til 

vedligeholdelse. 

Budget 2016 ser p.t. mere stramt ud. Derfor foreslås det at en af de nye 

stillinger gøres tidsbegrænset. 

Peter har været i kontakt med alle de forældre, der skylder skolepenge. Pr. 

Den 15. marts vil det kunne ses om aftalerne overholdes. 

Alle rykkerprocedurer er iværksat. Fremover sender Lykka rykkere efter den 

aftalte rykkerprocedure. Betales der ikke, orienteres bestyrelsen. 

 

Fripladstilskudsfordeling: 

Vi har modtaget 40.758 kr til skoledelen og 8.700 kr. til SFO- delen. 

Derudover har Støtteforeningen skaffet 5000 kr. 

Alle, der har søgt rettidigt får del i midlerne. 

Vi bruger fordelingssekretariatets fordelingsnøgle. 

Der skal lægges info om procedure for at søge fripladstilskud på 

hjemmesiden. Jeanne laver udkast til info og rundsender, som bestyrelsen kan 

kommentere. 

 

6. Generalforsamling 21/4. Der skal laves en vedtægtsændring ift 

afskedigelsesprocedure af skoleleder. Vi spørger om Ingvard vil kigge på 

dagsorden. 

Der er 4 på valg, 3 genopstiller ikke. 

Punktet kommer med på næste bestyrelsesmøde igen. 

 



7. Udsættes til næste møde. 

 

8. Elevråd 

To elever har fremlagt ønske om oprettelse af elevråd. 

Bestyrelsen har opfordret eleverne til at gå videre med arbejdet og få 

oprettet et elevråd. 

Der afsættes 1000 kr. til elevrådet pr. skoleår. 

 

9. Evt.  

Anders spørger til evt. elevrengøring, som en betalt opgave, hvor der 

optjenes til fx klasserejse. 

Indarbejdes som forslag til det kommende skoleår. 

 

Ref. Lise 

 

 

 

 

  
 


