
 
Haderslev, den 28. august 2019 

 
Referat af bestyrelsesmøde 

 
Mandag den 26. august 2019 
 
Afbud: Britt og Inge (Rikke deltager som suppleant) 
 
Dagsorden/referat: 
 

1. Velkomst ved formanden 
Velkomst ved formand Gynther. 
 

2. Godkendelse af referat 
Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt og underskrevet. 
 

3. Nyt fra skolen 
a. Elever, medarbejdere, nyt fra lærerrådet 

Elevstatus - pt. indskrevet 593 elever i skolen og 137 børn i SFO’en. Fortsat ledige 
pladser i 1.-2.kl. og 9.kl. - der kommer løbende indmeldelser og også enkelte 
udmeldelser - og der arbejdes fortsat på at få alle klasser fyldt op. 
Medarbejderstatus - Tina Hestbæk ansat pr. 1.8.19 som erstatning for Lise Nim 
Bruhn - Tina overtager Lises skema fuldt ud. Tina har senest været ansat på Gram 
Skole. 
Anna Sofie Lading er ansat i en deltidsstilling med engelsk i 7b og støttetimer på 6. 
årgang. Anna Sofie var også sidste skoleår tilknyttet skolen i en tidsbegrænset 
stilling som støttelærer for en elev på 10. årgang. 
Der er også nu fundet en afløser for Mette Stockholm - og valget faldt på Joline 
Pedersen, der starter på skolen og i SFO´en pr. 1.10.19 
Joline overtager Mettes støttetimer i skolen på 2. og 7.årgang og bliver ny pædagog 
i skolens SFO. Joline kommer fra en lignende stilling som pædagog på Rødding skole 
og SFO. 
Nyt fra lærerrådet - fin start på skoleåret, budt velkommen til det nye personale 
samt fejret de tre jubilarer (Anne Grønfeldt 10 år - Lone Bryld 20 år og Hans Erik 
Hansen 35 år på skolen). 
 

b. Skolens faciliteter, herunder tilbygning til tennishal 
Ombygningen af tennishallen har været i fuld gang hen over sommerferien - og 
arbejdet skrider planmæssigt fremad - og det forventes fortsat, at de nye 
omklædningsrum kan tages i brug umiddelbart efter efterårsferien ultimo oktober. 
Der vil til den tid blive afholdt en indvielse af de nye omklædningsfaciliteter. 
 
 
 



 
 
 

c. Undervisning 
Skolens samlede evaluering har været behandlet på lærerrådsmøder á to omgange 
og er nu sendt til bestyrelsen til nærmere drøftelse og godkendelse. 
Bestyrelsen har ingen kommentarer til skolens samlede evaluering og godkender 
den - og den vil efterfølgende blive lagt ud på skolens hjemmeside. 
 

d. Andet 
Kridtstregen er nedlagt, og skolen har i stedet fået en facebook side, hvor alle 
ansatte er blevet administratorer - og tanken med facebook siden er, at alle ansatte 
løbende kan lægge billeder og historier op fra skolens dagligdag og særlige 
arrangementer. 
Der arbejdes ligeledes med en opdatering af skolens hjemmeside, hvor bla. de sidste 
tre feeds fra skolens facebook side vil være synlige. 
Der har været afholdt dialogmøder med kommunens frie grundskoler og udvalget 
for Børn og Unge omkring det fremtidige samarbejde mellem Haderslev kommune 
og de frie grundskoler - herunder skoletjenesten, de pædagogiske konsulenter, 
halfordeling og andre samarbejdsområder. Der er divergerende opfattelser af 
samarbejdet og flere problemstillinger, som kommunens frie grundskoler nu vil søge 
en nærmere afklaring på via deres respektive skoleforeninger og KL og UVM. 
Velkomstbrev fra den nye undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil til alle 
frie grundskoler her ved skolestarten. Simon har som skolens leder sendt et svarbrev 
til undervisningsministeren. 
 
 

4. Økonomi – budgetopfølgning pr. 16. august 2019 
Budgetopfølgning pr. 16.8.2019 gennemgået - overordnet  ser det fint ud, og budgettet for 
2019 overholdes. 
Søskenderabat - udfordringer når børn har forskellige folkeregisteradresser - så er de ifølge 
de vedtagne aftaler/regler og gældende praksis ikke berettiget til søskenderabat.  
Bestyrelsen drøftede situationen og de gældende regler/aftaler og praksis og besluttede 
samstemmigt indtil videre at fastholde de gældende regler/aftaler og praksis. 

 
5. Jubilæum 

Jubilæumsugen afvikles i uge 39, og planlægningen og forberedelserne er i fuld gang i alle 
afdelinger og klasser. 
Pressemeddelelse sendes ud sammen med en åben invitation til tidligere ansatte, tidligere 
elever og samarbejdspartnere. 
Styregruppen mødes jævnligt for at planlægge og koordinere de mange forskellige 
aktiviteter i selve ugen og på selve jubilæumsdagen torsdag den 26. september, hvor der vil 
være program på skolen fra kl. 13.30-17. 
Jubilæumsskriftet er færdig og nu afleveret til trykning. Jubilæumsskriftet bliver på 114 
sider med tekst, interviews, billeder og illustrationer. Jubilæumsskriftet leveres senest 



 
onsdag i uge 39 - dagen før festligholdelsen af jubilæet - og vil blive udleveret til skolens 
ansatte samt skolens elever og forældre (ét jubilæumsskrift pr. familie). 
 
Lærerrådsformanden forespurgte på opfordring fra flere lærere, om der var planlagt en 
aktivitet for skolens personale i forbindelse med jubilæet. Dette blev drøftet af bestyrelsen, 
og skolens ledelse meddelte, at der var forskellige overvejelser i spil om en eller flere 
aktiviteter/arrangementer for skolens personale - men at det var bedst at vente med det til 
efter jubilæumsugen. 

 
6. Evt. 

Drøftelse af lærernes/skolens håndtering af opsparing til lejrskoler - beslutning om at 
opsparing til lejrskoler foregår via skolens kontor eller forældrerådet og ikke som nu i flere 
tilfælde via klassens lærere. 
Skolens administration (ledelse og sekretariat) kigger på gældende praksis og undersøger 
mulighederne for en bedre håndtering af opsparinger til lejrskoler.   
Dimission - vellykket arrangement - dog forslag til og ønsker om forbedringer omkring og 
nytænkning af overrækkelse af eksamensbeviser. Overvejelser om fra skolens side at rykke 
arrangementet til tennishallen fremover. 
Drøftelse af muligheder for anskaffelse af køleskabe i klasserne til opbevaring af 
madpakker - skolens ledelse melder med opbakning fra bestyrelsen ud, at der af forskellige 
praktiske årsager som pladsmangel og aftaler om rengøring ikke åbnes op for at have 
køleskabe i klasselokalerne.  
 
 
 

Referent: Johnny Erichsen 
 
 
 
 


