
Kære bestyrelse. 

 

Referat af mødet d. 19.12.2016: 

 

 Nyt fra skolen. 

Vi har budt Lis Husa velkommen, ny teamleder i team 1+2+3. Hun er kommet godt i gang, 

og hun har efterhånden lært medarbejdere og elever at kende, og hun er allerede i gang 

med et par fællesopgaver for skolen. 

 Omorganisering 

Meget positive tilbagemeldinger fra forældrene i bestyrelsen. De oplever på forskellig vis en 

god forandring ift. egne børn – især ift. det faglige arbejde og en øget grad af socialisering. 

Vi, medarbejderrep. oplever ligeledes omorganiseringen som positiv. Flere elever har fået 

bedre relationsmuligheder, bedre muligheder i mere målrettede faglige miljøer.  

 Uddannelse af skolens medarbejdere 

Meget stor tilfredshed blandt alle skolens medarbejdere. Rigtig mange er kommet i gang 

med relevante uddannelser/kurser, og de udfordringer der har været med at få det hele 

planlagt, bliver vi endnu bedre til at imødegå i det kommende år.  

 Takster 2017 

Vi forventer, at vores nye takster bliver vedtaget i Byrådet i aften ( 19.12. ). Helt konkret vil 

det betyde, at vores skoletakster bliver lidt lavere og at Fritidstilbud bliver lidt dyrere.  

Vi skal forventeligt ændre skoledagenes længde pr. 1.8. 2017 således, at 

indskolingsbørnene ( 0. til 3. klasse ) får 30 timer pr. uge, mellemtrin ( 4.-6. klasse ) får 33 

timer pr. uge og udskolingen beholder 35 timer pr. uge. Lidt færre timer i skole betyder lidt 

lavere skoletakster. Vi forventer at udvide fritidstilbud til at dække de timer, som 

skoledagene bliver kortere – derfor højere takst. 

Allerede fra 1.1.2017 vil der være mulighed for fritidstilbud på de dage, hvor vi normalt har 

haft lukket. Mere info om det senere. 

 Ændring af forretningsorden. 

De nye Vedtægter + Forretningsorden er vedhæftet. 

 Internationalt udsyn. (venskabsskole) 

Bestyrelsen beder Skoleudvalget om at drøfte hvilke muligheder vi ser på det 

førstkommende møde. Vi sætter det på igen til vores næste møde til opfølgning.  

 Eventuelt. ( som udviklede sig lidt undervejs ) 

Vi kom til at snakke om muligheder for støtte fra ex. fondsmidler. Der er forsøgt at få hjælp 

til cykler, men uden held. Michael foreslog, at vi skulle forsøge at reklamere bedre, så vi 

kunne få bedre kontakt til vores omverden/virksomheder. Ronnie vil gerne forsøge at 

promovere os bedre via Facebook, bl.a. ved historier og billeder – ex. fra vores 

Motorlærehold. 

 

I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår. 

 Referent. Henrik Storm. 


