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Dagsorden 03-03-2022 kl. 19.00 
 

Fremmødte  
Bestyrelse: Jørgen, Elin, Brian, Hans Henrik, Stefan, Majbrit, Vicky, Michael 

Ledelse: Anita, Berit 

Lærerrep.: Line 

Referent:  Line 

Afbud:  Karoline 

 

Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

Fra den 2-2-22 

samt fra den 4-1-22 

Underskrivning af dokumenter 
Ingen dags dato  

Tilføjelser til dagsorden 
Ingen  

1) Nyt fra Skolen  
Vi har sagt farvel til 3 elever.  

Der er et par stykker der kommer på besøg de kommende uger i forbindelse med skolevalg.  

Der er styr på diverse formaliteter i forbindelse med generalforsamlingen. Regnskabet er ligeledes blevet 

godkendt af revisoren.  

Godkendelse af regnskab 

Derudover er der nu styr på de IT, der har været undervejs.  

Der er årsplanlægning onsdag d. 16. og fredag d. 18. marts. Her planlægges kommende skoleår. 

 

Sidst har der været ansættelsessamtaler, der har været 4 til samtale, og en passede til vores profil. Han skal 

skrive kontrakt under denne uge.  
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2) Nyt fra børnehaven  
Der gennemgås et forslag til ny procedure, i forbindelse med feriepasning. Samt i eventuelle lignende 

situationer som under Corona nedlukningerne. 

Der bliver enighed om at der tilrettes lidt i forbindelse med personalets tilstedeværelse m.m. dette rettes 

på de retmæssige medier m.v.  

Derudover skal forældrene påmindes om at tage en reel vurdering i forbindelse med pasningsbehov i de 

pågældende ferier. Således personalet ikke har en forventning om en normal dag, men måske ingen børn 

har efter kl. 13.00 

Der skal tages stilling til frokost ordning i Børnehaven. Dette er en standard henstilling fra Haderslev 

kommune, der skal genovervejes årlig.  

Berit beretter om status for børneantal i Børnehaven til næste sæson. Det ser rigtig fint ud.  

3) Bygninger 

3.1. Alarm (Brian) 
Status på det nye alarmsystem, det er aftalt at det installeres i uge 7 

Bygningsudvalgsrepræsentant beretter: Kablerne er færdige, og der mangler nu nogle 

centraler. Det bliver færdig i løbes af næste uge.  

Status på Gasfyret 

v/ Anita: Fyrene er svære at rengøre grundet opsætning. Der skal tages stilling til 

fremadrettet om der skal findes en ny løsning til opvarmning, da der fremadrettet stadig vil 

være problematik omkring rengøring af fyr. De er ligeledes ved at være slidte.  

Der indhentes tilbud i forbindelse med fremtidige løsninger.  

Nøgler/Lås på skolen. 

 Der vendes lige kort, hvilke slags nøgler vi har. Der skal laves noget ensretning på nøgle 

systemet. Det burde være kodede nøgler.  

Der indhentes tilbud på udskiftning af systemet. Brian undersøges sagen.  

Bygningsudvalg kontakt (Jørgen) 

 Fremover skal de bygningsansvarlig kontaktes ved akutte opståede situationer.  

4) Evt. 
 Indbydelse til generalforsamling: Jørgen og Elin laver og udsender den rettidig.  

 Skal FFV stå for noget kaffe/kage/boller? Elin forhører sig omkring mad.  

De der er på valg, skal tage stilling til om de genopstiller. Elin, Hans Henrik og Michael, alle   

modtager genvalg.  

 

Der skal indhentes en medlemsliste fra FFV til kommende generalforsamlinger. Hans Henrik følger 

op.   
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Der opfordres til at der stiller en repræsentant fra forældrerådet i børnehaven til skolens 

bestyrelsesmøder fremadrettet. For at der sker orientering og ligeledes skabes en rød tråd i 

samarbejdet skole/børnehave imellem. Berit fremlægger dette for forældrerådet.  

 Arbejdsweekend.  

Vi skal lige have kigget på reglerne ang. deltagelse. Der opstod et tvivlsspørgsmål i forbindelse med 

en mail, dette er dog tilrettet.  

 

Det drøftes i forhold til flere garderober. Da der mangler til eleverne. Der indhentes pris Hans 

Henrik undersøger.  

 

5) Punkter til næste bestyrelsesmøde 
 Græsslåning 

Hallen spørges om de vil indgå et samarbejde ift. vedligehold af udendørsarealer 

Drøftes ved næste møde 
 

6)          Lukket punkt  

          

                

 

             

            

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------         Skoleleder Anita Bisgaard  
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----------------------------------------------------- 
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 

 

 

 

 
 
 


