
 
   
 
Den 28. august 2018 
 
Referat af bestyrelsesmøde 

 
Mandag, den 27. august 2018 
   
Afbud:  Ingen afbud. 
 
Dagsorden: 
 

1. Velkomst v/ formand  

Velkomst ved formand Gynther.  

Særlig velkomst til skolens nye skoleleder pr. 1.10. Simon Mosekjær og ny 
tillidsrepræsentant Inge Aaby Christensen 

2. Godkendelse af referat 

Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt. 

3. Nyt fra skolen: 
 

a) Elevsituation / medarbejdersituation / nyt fra lærerrådet. 
 
Elevsituationen: Vi er startet skoleåret ud med fuldt hus - 588 elever - det højeste 
elevtal nogensinde. Der er stadig en ledig plads i 2a - til gengæld er der en 
ekstra elev i 3b.  
 
Medarbejdersituationen: God begyndelse på skoleåret - alle mødt med god 
energi efter sommerferien - ingen nye medarbejdere. 
 
Nyt fra lærerrådet: Skolens nye skoleleder pr. 1.10. Simon Mosekjær deltog på 
sidste lærerrådsmøde inden sommerferien og fik en god velkomst af personalet. 
Skoleåret startede med en række medarbejdermøder. God start i de forskellige 
klasser - alle elever vel mødt. Mange forskellige aktiviteter og arrangementer og 
forældremøder her ved skolestarten. 
 

b) Skolens faciliteter, herunder renovering af tennishal og 10. kl.-huset 
 
Skolen var rigtig fin og hovedrengjort ved skolestarten - og 
skolegårdsindretningen og renoveringen af elevtoiletterne var færdiggjort. 
To store bygge-/renoveringsprojekter på bedding - nye omklædningsrum og nyt 
gulv i tennishallen samt renovering af 10.kl’s bygningen. 
 



 
 
Præsentation af forslag/skitser til renovering af 10.kl. huset samt etablering af 
nye omklædningsfaciliteter i tennishallen. 
Drøftelse af de fremlagte forslag/skitser og de forskellige scenarier især omkring 
renovering af 10.kl. huset contra bygning af et nyt 10.kl. hus i Æblehaven. 
Til næste bestyrelsesmøde udarbejdes mere detaljerede beskrivelser af 
projekterne herunder økonomien i de forskellige projekter. Der nedsættes en 
arbejdsgruppe med Gynther og skolens ledelse Simon og Johnny samt 
serviceleder Ove og en repræsentant fra 10.kl.  
 

c) Undervisning  
 
7. og 10.kl. har været på introtur i uge 34 - begge årgange har haft en rigtig 
vellykket introtur. 
Der har været afholdt fodboldturneringer i 7.-10.kl.  - og der er realuge i næste 
uge - uge 36. 
Ligeledes er klasserne startet op med forældremøder. 
 

d) Andet  
 
Skolefotografering har været afholdt i sidste uge - enkelte reaktioner og ønsker 
fra forældre omkring årets og fremtidige skolefotograferinger. 

 
4. Årsmøde i Danmarks Private Skoler den 26.-27. oktober på Nyborg Strand 

 
Opfordring til bestyrelsen om at melde sig til og deltage i årsmødet. 
Skolens ledelse deltager. Bestyrelsen melder tilbage til Henrik senest fredag den 31.8., om 
man ønsker at deltage. Henrik melder samlet til for skolen. 
 

5. Økonomi: Budgetopfølgning pr. 31.7. 2018, budgetlægningsforløb 2019 
 
Budgetopfølgning pr. 31.7.18 gennemgået. 
Præsentation af tidsplan for budgetlægningsforløbet for 2019. 
Præsentation af budgetramme for 2019. 
Tidsplan og budgetramme godkendt af bestyrelsen. 
 

6. Foredrag med Rune Strøm den 30. august  
 
Rune Strøm gæster skolen den 30.8. med et foredrag om sprog og kommunikation. 
Foredraget er for skolens pædagogiske medarbejdere, bestyrelsen samt for forældre i 
primært 0.-3.kl., som efter foredraget fortsætter med klasseforældremøder. Forældre i 4.-
7.kl. er også blevet inviteret til foredraget. 
 
 
 
 
 



 
 
 

7. Reception den 27. september – og fest den 3. november. Gennemgang af årshjul. 
 
Kort gennemgang af programmet for goddag og farvel receptionen for Simon og Henrik den 
27.9. 
Gennemgang af årshjulet for bestyrelsens arbejde i skoleåret 2018-19. 
Revideret udgave sendes ud sammen med referatet. 
 

8. Jubilæum 2019, opfølgning på aftaler (se referat) 
 
På afdelingsformandsmøde i denne uge drøftes mulige aktiviteter for skolens elever i 
forbindelse med jubilæet. 
Skolens ledelse indkalder udvalget i løbet af oktober-november (Charlotte og Anders fra 
bestyrelsen samt Kirsten og Hans Erik fra personalegruppen samt Simon og Johnny).  
På bestyrelsesmødet i november præsenteres bestyrelsen for mere konkrete forslag og ideer 
til afholdelse af jubilæet. 
 

9. Eventuelt 
 
Tema “mobilfri skole” har været meget oppe i medierne i løbet af sommerferien. Spørgsmål 
til skolens holdning og praksis på området. Kort drøftelse. 
God praksis på skolen omkring brug af mobiltelefoner på skolen - både i undervisningen og 
i pauserne.  

 
Persondataforordning skal der mere fokus på fremadrettet – en ledelsesopgave. 
 
Henrik takker for et godt samarbejde med bestyrelsen. 
 
Gynther takker ligeledes Henrik for det gode samarbejde. 

 
 
Referent: Johnny Erichsen 
 


