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Bestyrelsesmøde den 6. okt. 2021 kl. 19.00 
 

Fremmødte  
Bestyrelse: Brian Hans Henrik Steffan Micheal Maibritt Karoline Jørgen  

Ledelse: Simon  

Lærerrep.: Line  

Referent:  Karoline  

Afbud:  Elin  

Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Kan godkendes, der ligges underskrevet eksemplar i bestyrelsesmappen på kontoret. Referat laves ligeledes 

til hjemmesiden.   

 

Underskrivning af dokumenter 

Tilføjelser til dagsorden 
 

1. Nyt fra Skolen  

1.1. Konstitueret skoleleder beretter  

Der er bortvist elev. Der er forsøgt at hjælpe eleven videre, men uden held.  
 

Peter tilsyns førende har været på besøg d.d.  

1.2. 0 - 1 klasses lokaler “Ønsker  
Har et ønske om  at få renoveret hele lokalet, da det er et gammel fysiklokale. Som ikke er blevet renoveret 
i mange år.  
Særligt disken og de gamle skabe. Evt. ved at søge fonden, da det er et stort beløb, der skal renoveres.  
Så vi havde det i tankerne.  
 
Serverkasse i den nye bygning er blevet flyttet. 
  
Ønsker kasse i skolehaven, da der forsat mangler opbevaring. Brian og Hans Henrik arbejder videre med 
det. Og forældre spørges om hjælp.  
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2. Nyt fra børnehaven 

2.1. Børnehaveleder beretter 
Der er lavet udkast til procedure for for sen afhentning af børn. 

2.2. Børnehave forældre Rundvisning og intro til skolen 
Flere forældre til forældre i børnehave, har ønske om rundvisning på skolen.  

Berit og Anita tager sig af det.  

3. lærerstaben  
Intet – hedder fremover nyt for lærerne.  

4. Ny leder 
Overlevering gives af Simon.  

Evt. kage til næste bestyrelsesmøde, da Anita har fødselsdag  

5. Bygninger 
Arbejdsweekend er gået godt, tiltrods for vejret. Rigtig god stemning. Der tages en ekstra weekend, da 

der ikke kunne skaffes tømmer til børnehaven. Der er lidt ekstra arbejde i forbindelse med fjernelse af 

siderne.   

6. Bus 
Ruter, hvilken vej der køres. Der er skrevet mail ud til alle busforældre. Og ruterne er tegnet på. Der har 

ikke været henvendelser efterfølgende. Det er ikke muligt at vende ruterne. Ingen negative 

henvendelser.  

Brian hører af, om elever må få legekammerat med hjem, hvis der er plads i bussen.  

  

7. Evt. 
7.1. Søgning af fonde 

Gruppe vil søge penge til fornyelse af legepladsen. Line vil gerne hjælpe frivilligt. Alle 

legeredskaber skal jævnfør Haderslev kommune føres i BBR, det skal dog være fejlfrit.  

 

Ideen er rigtig god, Micheal vil holde møde med dem og forventningsafstemme. Der ventes en 

mdr. til den nye Leder er ansat.  

 

  

7.2. computere   

Der er talt med skoleit. Der er kommet et nyt fra tilbud fra Athea – Der leases de. Lærerne tager en 

snak om hvor mange der er nødvendige.  
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Brian spørger ligeledes om pris.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
------------------------------------------------------         
Konstitueret Skoleleder Simon S. Jensen 
 

 
----------------------------------------------------- 
Bestyrelsesformand Jørgen J. Langfrits 

 

------------------------------------------------------ 
Næstformand Elin Oksen Jørgensen 

 

 

 

-----------------------------------------------------                                                                                     
Bestyrelsesmedlem  
Brian Pedersen  
 

------------------------------------------------------ 
Bestyrelsesmedlem 

Hans-Henrik Korsager Carstensen 

 

 

------------------------------------------------------ 
Bestyrelsesmedlem  
Karoline M. S. Vingborg  
 

------------------------------------------------------ 
Bestyrelsesmedlem  
Michael Møller Christensen 

 

------------------------------------------------------ 
Bestyrelsesmedlem  
Majbrit Jensen  

 

 

 

 


