
 

 

 

 

Dagsorden og referat 

 

Skolebestyrelsen 

 

Dato: 20. oktober kl. 17.15 – 

19.00 

Sted: Personalerummet 

 

Deltagere: 

Jeppe Solløs Rasmussen 

Camilla Rudebeck Juhl 

Christina Elkjær 

Mette Roed Høg 

Rashid Oso 

Steffen Holm Witsø 

Vivi Brit Nielsen 

Jane Dollerup Rasmussen 

Thomas Brink Slothus 

Ulla Lassen 

Birgit Dyngby 

Mette Elmerdahl 

Fraværende/Afbud: 

 

 

 Emne: 
1. Fremlæggelse af skolebestyrelsens LEAPS-plakat  

 

 Referat: 

 Flot plakat, hvor udgangspunktet er Nattergalen – fuglen bliver sluppet fri og kan synge frit 

2. Godkendelse af referatet fra sidste møde 

 

 Referat: 

 Godkendt 

3. Nyt fra elevrådet 

 

 Referat: 

 Udsat til næste møde. 

4.  Økonomi  

Kort status v./Ulla Lassen 

 Referat: 

 Forbrugsprocent d.d. er 76,1 %. Hvis vi udelukkende går efter dette, må den ligge på ca. 81 %. Vi har 

dog ansat to, som starter 1.11., da vi har personale, der går på efterløn, som er på nedsat tid, men 

ansætter de to på fuld tid. 

Vi vil derfor få øgede lønudgifter. 

5. LEAPS 

Generel info 

 Referat: 

 Der følges op på invitation af repræsentanter fra Katafonden til et møde i begyndelsen af 2021. 

Udstillingen den 10. november vil blive afviklet på anden vis pga. Corona. Vi arbejder stadig med en 

alternativ afvikling – bl.a. er lokal TV kontaktet. Vi afventer svar fra dem. 

6. Nyt fra 

 Skolebestyrelsesformanden – bl.a. om FRO 

 Ledelsen  



 Personalet 

 

 Referat: 

 Skolebestyrelsesformanden: 

Årsmødet i Skole og forældre er flyttet til 21.11. og afvikles fra kl. 10-14 virtuelt 

Der er indkaldt til virtuelt FRO møder i begyndelsen af november, men der er endnu ikke modtaget 

en dagsorden. 

Deltog i byrådsmødet hvor lånegarantien til privatskolen blev drøftet. 

Der er udsendt invitation til arrangement med K-forældreråd den 27. oktober 2020, men da der 

stadig er forsamlingsforbud, vil det ikke være muligt at afvikle mødet som tænkt.  I stedet bliver K-

forældrerådene bedt om at indsende skriftlig besvarelse. Der planlægges afviklet et fysisk møde 

senere, evt. hvis dette stadig ikke er muligt som et virtuelt møde.   

Ledelsen: 

Vi har ansat to nye lærere i stedet for en, der rejser og en der går på efterløn pr. 1.11.. Derudover går 

en anden af vores langtidsansatte lærere på efterløn, når vi går på juleferie. 

Der er er lavet nogle renoveringer i løbet af efterårsferien og de resterende elevtoiletter vil blive 

renoveret. Vi kender dog endnu ikke datoen for hvornår denne renovering begynder.  

 

7. Punkter til næste møde den 24. november kl. 17.00 

 

 Referat: 

  

8. Eventuelt 

 

 Referat: 

 Der er modtaget to ansøgninger fra forældre, der gerne vil være 2. suppleant til skolebestyrelsen. 

Ulla skriver til dem og beder om en kort præsentation til brug for kampvalg. 

 

Venlig hilsen 
Jeppe Solløs Rasmussen / Mette Elmerdahl 


