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Referat 
Bestyrelsesmøde  
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Fraværende: Anders Myrup, Niels og Rasmus. 
 

Nr. Indhold Referat 

2013-
1 

Godkendelse af referat 
fra januar 
 

Referatet er godkendt. 

2013-
2 

Nyt fra skolen På matriklen Brøndumvej er skolens facade ændret, hvor 
store sten er i lagt. Senere vil en stenhugger kommer og 
skrive skolens navn i stenene. 
Legeprojekt er lavet af Inge og Erik, så skolen måske kan 
få midler gennem et landsdækkende projekt ”Drøn på 
skolegården” 
Lock out blev der kort orienteret om 
Spis sammen arrangement for indskoling og SFO. Der var 
omkring 120 deltagere. Rigtig fin aften. 
Henriette er startet op i virksomhedspraktik. 
0.-2. klasse vil i emneugen være i egen SFO efter skoletid. 
3. klasse bliver i SFO2. 
Evaluering af fleksugerne har været meget fornuftige, men 
der skal finpudses på opbygningen. 
  

2013-
3 

Mad fra Sønderup 
Landkøkken 
Ved Liza 

Madordning tages op som et fast punkt en gang om året. 
Skolebestyrelsen laver et årshjul, hvor temaet indtænkes. 

2013-
4 

Skolefest Ina orienterede om festen. Skolebestyrelsen står for salg af 
vand, slik osv. Dorthe laver en vagtplan 

2013-
5 

Hvordan kan vi 
inddrage 
forældrerådene 
Bilag fra Tina og Dorthe 

Bilaget blev drøftet. Tina og Dorthe arbejder videre ud fra 
tilbagemeldingerne.  
Trivselsambassadører: Kursus som forløber på Farsø 
Skole. Ledelsen vil gerne have tre forældre med på dette 
kursus. Tina Mejdahl vil gerne deltage. Erik prøver at finde 
to andre. 
    

2013- 
6 

Økonomi – status  
-budget 2013 er som 
bilag 

Kort orientering    

2013-
7 

Timeplan for 
undervisning 
-skal der laves om på 
denne 
-plan er med som bilag 

Skoleledelsen foreslår bestyrelsen at bibeholde nuværende 
og lad ledelse og personale arbejde derudfra. Dette 
grundet ny skolereform med opstart august 2014. 
Skolebestyrelsen godkender timeplanen. 
 

2013-
8 

Legepladsudvalg 
-nedsættelse af udvalg, 

Anders Myrup og René Engemann bliver de forældrevalgte 
i det fremtidige legepladsudvalg. 
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som vil arbejde videre 
med etablerede 
projektbeskrivelse 

2013-
9 

EVT. Foredrag om skolereform i Brønderslev. Tina og Erik 
deltager 

2013-
10 

Intern orientering fra 
ledelsen 

Intet til referat 

 
 

Referent Erik Pedersen 


