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Referat 
Bestyrelsesmøde  

Mandag den 25.02.19  
Kl. 17-19 på Brøndumvej  

 
  
Tilstede: 
Afbud fra:  

Nr. Indhold Referatet /kommentarer 

2019-  
8 

Godkendelse af referat fra  
21.01.19 
 

Referatet er sendt ud på Intra 
 
Godkendt 

2019- 

9 

Projekt ny skole Anders Norup, Marlene Holm (økonomikonsulent fra forvaltningen) og 
Kim Jensen (arkitekt fra Krogh Madsen) kommer og præsenterer ”den 
nye skole”. Multicentrets bestyrelse og Bakkeskolehallens bestyrelse er 
også inviteret med til mødet. Måske kommer der også politikere. Der er 
sat en time af. Efter denne præsentation fortsætter skolebestyrelsen med 
de resterende punkter. 
 

 
Alle repræsentanter bakkede op om den nye skole. 
Tegninger vedhæftet – husk at de kun er til internt brug   

2019- 

10 

Økonomi 
Kommende budget 

LBO: bruger flere personaletimer i første halvår end andet halvår pga. 
børnetal. Dette fremgår ikke af forbrugsprocenten. 
 
Skole: Stor refusion (220.000)  pga. fejl i sidste års budget. Stor udgift til 
vikarer pga. sygemelding og ekstra timer i forhold til Oasen i 3. klasse 
(pengene kommer ind senere)  

2019- 

11 

Skolefest Skolefest den 11. april – der er emnedag op til skolefesten. 
Vi arbejder afdelingsopdelt med vores profilgrundlag 
 
Der er et udvalg, som er i gang med at planlægge selve skolefesten. Den 
gamle bestyrelse besluttede, at skolefesten skal være gratis. Spisningen 
bliver tagselvbord med medbragt mad. Der vil være forskellige inslag fra 

klasserne. 

12 Opsamling på forældredelen 

”profilskole” 

Vi har talt op på tilbagemeldingerne fra forældrene. Resultatet 

præsenteres og vi beslutter hvordan holdet/klassen skal have præmien 
overrakt. 
Generelt er der kommet mange gode besvarelser, som stemmer godt 
overens med vores profilgrundlag. 
Personalet arrangerer pizza for sommerfuglene, som har indgivet flest 
besvarelser.     

2019- 

13 

 

Opfølgning på princip angående 
mobiltelefoner 

Sidste gang udsatte vi princippet, da der var en del syge. Vi tager en 
beslutning i dag. 
 
Princippet er vedtaget 

2019- 

14 

Nyt fra skolen 
-elevrådet 
-LBO 
-indskoling 
-mellemtrin 

-udskoling 
 

Velkommen til Ronny (vikar for Claus) 
 
Janni har fået nyt job som tale/hørekonsulent ved kommunen 
Mette kommer ind og tager timer i børnehaven i stedet for at varetage  
skoleopgaver. Sanne kommer ind og varetager opgaver i SFO’en 

 
Besøgsdage 3-4.kl. Det fungerer rigtigt godt.  
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Nyt fra formanden 

Skakdag – en god dag, hvor 3. klasse var inviteret med. Vi havde et skriv 
i lokalavisen 
 

Praktik og turboforløb i 8. kl. 
 
I uge 11 deltager 8. kl i intro/brobygning 
 
Kulturuge 10: udskolingen får besøg af Tommy Knøs ordblind 
metalmusikker, en gruppe besøger LAN-party i Hornum, 6 og 7 skal til 
Anders Morgenthaler i Aars. 
Indskolingen arbejder med teater. LBO arbejder også med forskellige 
former for teater og skal ind og se operaen ”Nattergalen” 
 
Fælles skolebestyrelsesmøde på Østermarkskolen. Allan og Merethe 

deltog i mødet. De har talt om, hvad man kunne bruge hinanden til og 
ikke bruge hinanden til – en slags ERFA-gruppe. Man kunne evt. bruge 
hinanden i forhold til sparekataloget. . Næste møde er den 2. maj på 
Aalestrup skole.   
 
Der er lavet en bekymringsskrivelse fra Danmarks lærerforening som vi 
som bestyrelse kan vælge at støtte op omkring  
 
Der er opbakning for bestyrelsen i forhold til skrivet fra Danmarks 
Lærerforening. 
 
Der holdes også ERFA-møder for daginstitutioner. Det næste møde holdes 

den 6. marts i Lille Madsens hus. Inge melder afbud, men bestyrelsen vil 
gerne have buddet næste gang.  

2019- 

15 

Evt.  
 
 
 
 
 
 
 

 


