
 
Haderslev, den 28. maj 2019 

 
Referat af bestyrelsesmøde 

 
Mandag den 27. maj 2019 
 
Afbud: Erik 
 
Dagsorden/referat: 
 

1. Velkomst ved formanden 
Velkomst ved formand Gynther.  
Særlig velkomst til Lisbet Mynster som ny lærerrådsformand. 
 

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

3. Bestyrelsens konstituering 
Gynther modtager genvalg som formand - Gynther genvalgt. 
Bente valgt som næstformand. 
 

4. Evaluering af generalforsamlingen 
Fremmødet tilfredsstillende - fint at det foregik på lærerværelset - ros fra bestyrelsen til 
Simon for hans beretning og håndtering af de mange spørgsmål. 

 
5. Underskrivning af de opdaterede vedtægter 

De opdaterede vedtægter underskrevet af bestyrelsen. 
 

6. Udkast til opdateret forretningsorden 
Udkast til forretningsorden godkendt og underskrevet. 
 

7. Mødekalender for kommende skoleår 
Mødedatoer for bestyrelsen i 2019-20:  
26.8. - 9.10. - 29.11. (kl. 16) 2019  
24.2. - 26.5. 2020 
Julefrokost for bestyrelsen: 
29.11. 2019 
Generalforsamling: 
21.4. 2020 

 
8. Fokuspunkter i kommende skoleår & evt. nedsættelse af ad hoc-udvalg 

Forslag til fokuspunkter fra bestyrelsen: Kommunikationsstrategi, branding 
Forslag fra skolens ledelse: Timefordeling, sundhedspolitik, strategi/branding og 
evalueringskultur herunder professionelle læringsfællesskaber 
Strategiudvalg: Skolens ledelse, Charlotte og Gynther, TR og lærerrådsformand 
 



 
 

9. Nyt fra skolen 
a. Elever (nu og næste skoleår), medarbejdere, nyt fra lærerrådet 

  Elevstatus pr. 27.5.19: 584 elever og 121 elever i SFO´en. 
  Forventet elevtal til næste skoleår: 590 elever (ledige pladser i 1., 2. og 9.kl.) 
   
  Ledelsen har gennemført MUS-samtaler med alle ansatte og mangler kun  
  administrationen. Det har været nogle gode og givtige samtaler. 

 
Der er opbrudstid på skolen med afgangsprøver for 9.-10.kl., nye afdelinger for de 
ansatte og afslutning af indeværende skoleår. 
 

b. Skolens faciliteter, herunder tilbygning til tennishal 
Ombygningen af tennishallen med nye omklædningsrum forløber planmæssigt. 

 
c. Undervisning 

Der arbejdes fortsat med skolens samlede evaluering - forventes først færdig i løbet 
af næste skoleår. Evalueringskulturen bliver fortsat et fokuspunkt også næste 
skoleår. 

 
d. Andet 

De skriftlige afgangsprøver er veloverstået. 
Ny opdateret vejledning om sygeundervisning. 
Kridtstregen nedlægges med udgangen af indeværende skoleår og erstattes bla. af 
en Facebook-side, som vil blive brugt til opslag om klassernes og afdelingernes 
aktiviteter. 
Dialogmøde mellem Haderslev Kommune og de frie grundskoler i kommunen 
afholdt den 21.5. Emnet for dialogmødet var samarbejdet mellem Haderslev 
Kommune og de frie grundskoler - herunder skoletjenesten, halfordeling, de 
pædagogiske konsulenter, m.v. Der afholdes endnu et dialogmøde den 3.6. 
Arbejdet med skolens jubilæum og jubilæumsskriftet forløber planmæssigt. 
Orientering om elevsag.  
 

10. Økonomi – budgetopfølgning pr. 20. maj 
Budgetopfølgning pr. 20.5.19 gennemgået - følger budgettet fint - ingen bekymrende 
afvigelser. 
 

11. Evt. 
Intet. 
 

 
Referent: Johnny Erichsen 


