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Referat 
Bestyrelsesmøde  

11. maj 2015 
 
Fraværende:  

Nr. Indhold Referatet  

2015-
1 

Godkendelse af referat fra 
april 

Referat er godkendt. 

2015-
2 

-Nyt fra skolen og 
børnehaven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Nyt fra formanden 
 
-Tilbagemelding ift. 
forløbne initiativer 
 
-intern orientering 

Skoleårets planlægning, status. 
Erik gav en orientering om medarbejdernes nye 
overenskomst, hvilket bl.a. giver udfordringer ift. 
medarbejdernes afholdelse af 6. ferieuge. 
-faglig fordybelse fortsætter upåagtet, som det er, 
medmindre der udskrives valg. 
-Orientering om Vesthimmerlands Kommunes fælles indsats 
ift. videreimplementering af skolereform 
-valgfag kommende år 
Barselsvikar bliver slået op nu her: læs ansøgerne den 28. 
og samtaler den 3. juni fra klokken 16.00. Birthe, Annette, 
Tina, Trine, Merete. 
9. klasseprøverne forløber lige nu. 8. klasse har været til eu-
dag. 8. klasse har terminsprøver, 6. klasse tager snart på 
lejrskole. 
 
 
LBO har haft forårsfest. 180 deltog.  
LBO har bedsteforældrearrangement nu her og senere 
kommer der overnatninger i LBO-en. 
LBO har haft planlægningsdag. 
LBO har tilkøbt sig en musikpædagog næste år. 
Kort drøftelse af den 5. august, hvor skole og LBO har 
fælles pædagogisk dag. 
 
 
 
Evaluering af skolefest: placeres klassevis eller afdelingsvis 
under spisningen. Skolefesten gav et overskud på 6.000 kr.  
 
Erik orienterede 

2015- 
3 

Tema forældrerådsmøde Mødet er i oktober.  
 
Tema: Forældre, den skjulte klassekammerat. 
Annette og Erik arbejder videre med temamødet. 
 
Temaet tages op på et bestyrelsesmøde. 

2015-
4 

Udvikling af strukturen på 
Børne- og skole området 

Rapport blev gennemgået og drøftet. Skolebestyrelsen 
følger processen meget tæt og indgår i det, når det er 
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påkrævet 
 

2015-
5 

Skolebestyrelsens møde 
med foreninger i 
lokalområdet 

En god aften.  
 
Tovholder. 

2015-
6 

Økonomi Økonomien blev gennemgået. 

2015-
7 

Evt.  
 

Temaer til kommende skoleårs årshjul sendes til Tina. 

 
Referent Erik Pedersen 
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