
Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 16. marts 2016. 

 
Til stede:  Kira, Tania, Benny, Pedro, Anne-Dorte, Peter, Jonathan, Jeanne og Lone  

 Lene Lund deltog under punktet ”nyt fra støtteforeningen”. 

Afbud fra: Bitten, Lotte og Ann-Charlott 

Referenter: Lone punkt 1,2,3,4,6,7,8 Tania punkt 5,9,10,11,12 

 

Ad punkt 1: Godkendelse af referat og justering af dagsorden: 

Referaterne fra forrige og sidste gang var ikke udskrevet. Dette skal gøres til næste bestyrelsesmøde og underskrives 

sammen dagens referat. 

Det blev besluttet at flytte punktet om generalforsamling til sidst i dagsordenen, så økonomipunkterne kommer efter 

hinanden. 

 

Ad punkt 2: Nyt fra skolen: 

P.t. 97 elever. 2 ud og 3 ind siden sidst. 2 nye kommer på besøg. Nuværende 8. kl. bliver i 9. Kommende 0. klasse; status 2 

indmeldte, blandt andet er et hold forældre flyttet til Svendborg og 3 vil gerne vente 1 år. Der snakkes om en 2 lærer 

løsning med kommende 0., 1., 2. og 3. klasse – dette er dog ikke vedtaget endnu. 

 

Benny er ved at gennemføre MUS-samtaler. Der skal evalueres på valgfag og musik med musikskolen. Elevråd er på 

vågeblus, men tages op senere. Godt musikarrangement den 29. februar og fint påskespil i Simmerbølle Kirke i dag. 

 

SFO’en har haft tema om frimærker. Har udtrykt ønske om at gøre facaden på SFO’en mere festlig og farverig, hvilket er 

imødekommet. 

 

Der er en ”god ånd” på lærerværelset. Der efterspørges rengøringsdag, på dagsorden senere.  

 

Der blev efterlyst en funktionsbeskrivelse for ledelsesteamet. De udarbejder en sådan. 

 

Ad punkt 3: Nyt fra Støtteforeningen: 

P.t. 27 medlemmer. Bestyrelsen vil gerne opfordre alle forældre (bedsteforældre m.v.) til at melde sig ind i 

Støtteforeningen. 

 

Efterspurgte nyt om køkken og morgensangssal – intet nyt. 

 



Støtteforeningen forespurgte om de måtte afholde deres generalforsamling i forlængelse af skolens generalforsamling. Dette 

blev imødekommet. Bestyrelsen vil gerne bakke op om Støtteforeningen. 

 

Ad punkt 4: Økonomi og skyldnere: 

 

 

 

Ad punkt 5: Generalforsamling: 

Generalforsamling 19/4 Dagsorden 

Ordstyrer, vi spørger Ingvard 

Referent, vi spørger Bitten 

Regnskab, Lone 

Beretning bestyrelsen, Pedro/Kira 

Beretning skoleleder, Benny 

 

Skolekredsens valg til bestyrelse – der er 4 på valg Kira, Jonathan og Pedro som stopper. Og Lone som genopstiller. 

Skolekredsens valg af suppleanter – Peter og Tania 

 

På næste bestyrelsesmøde 12/4 drøftes Gaver og Praktiske opgaver. 

 

Ad punkt 6: Lokalløn: 

Benny har afholdt møde med TR, der fremlagde forslag om lokalløn på kr. 300,00 pr. måned pr. fuldtidsmedarbejder. 

Bestyrelsen velvillig indstillet, men bad Benny om at regne et konkret tal ud, så der kan tages endelig stilling. 

 

Ad punkt 7: Rengøring: 

Kurt stopper formentlig til påske, det afgøres på et kommende møde. Der blev snakket om, at forsøge at få en medarbejder 

med løntilskud. 

 

 

 

Ad punkt 8: Lejrskolepolitik: 

Det er drøftet på lærermøde, at en struktur kunne være en fællestur ca. hvert 3. år, første gang måske allerede i foråret 

2017. Samt evt. en årlig udlandstur for 9. klasse. 

 

Ad punkt 9: Kommunikation: 

Kommunikationen mellem skole og forældre er ikke optimal. 



Der er for mange steder at opsøge viden: 

- Hjemmeside 

- E-mail 

- Lektieplan 

- Facebook 

Det tages op på næste lærermøde. 

 

Ad punkt 10: Formålsdebatmøde: 

Da hverken Bitten eller Lotte er til stede, er det udskudt til næste bestyrelsesmøde. 

 

Ad punkt 11: PR: 

Dette punkt er udskudt til næste bestyrelsesmøde. 

 

Ad punkt 12: Eventuelt: 

Der ønskes en prioriteret opgaveliste, til arbejdsdagen den 9/4. 

Skraldekontainere flyttes til det nye skur 

 


