
Referat af bestyrelsesmøde den 3. juli 2018 

 

Til stede: JJ, HW, PJ, SL, LS, PS 

 

Ad1) Dagsorden og referat 28. maj + referat fra ekstra ordinær generalforsamling 20. juni. 

 Ok 

Ad2) Dagligdagen. 

 HW: Gode lejrture, emnedage som afslutning virkede som gode dage, avisen udkom, 

Manuela Støvlbæk har deltaget i planlægning af næste skoleår, nok en gang flyttearbejde vedr. 

klasseværelser, ADHD-kursus på Sydvestmors friskole, Kristines deltagelse på sidste skoledag vakte stor 

glæde, 2 nye elever Laila(2.kl.) og Ali(4. kl.) starter efter ferien, Karina Nygaard starter i 7. kl. på Dueholm, 

Manuela starter i Vejerslev i 1. KL., tøser på tværs for 3.-6. kl. starter efter ferien, 4.-5.-samarbejde med 

Lødderup og Sydvestmors er planlagt til 4 gange inden jul(sep., okt., nov. Og dec.) 

 

Ad3) Regnskab. 

Vi følger budgettet. 

 Der arbejdes på at finde ny bank til placering af opsparing. 

 

Ad4) APV 

 Der arbejdes på at forbedre luften i billedkunst og vaskerum. 

 Gulvet i sløjd gøres mere sikker. 

 Det psykiske arbejdsmiljø forsøges forbedret gennem teams og andre tiltag. 

 Der er obs. På praktiske situationer som tunge ting og garderobeforhold. 

APV vedrørende pedellens arbejdsrum. Fare for skade. Henstilling om oprydning fra 

bestyrelsens side. 

 

Ad5) Arbejdsdag 

 Plan for arbejdsdage fremlagt. Tages op igen i august. 

 

Ad6) Indgangsparti. 

SL foreslår nytænkning af indgangsparti fra parkeringsplads til cykelskur. SL lægger en plan 

og sørger for at arbejdet kommer i gang. 



 

Ad7) Kaffepause. 

 

Ad8) Evaluering af grillaften. 

 Fin aften med hygge og fodbold. Oprydning skal måske præciseres. 

 

Ad9) Byfornyelsesfest. 

 Der afholdes møde snarest i august til præcisering af arbejdsopgaver. 

 

Ad10) EVT. 

 LS: Branding af skolen med YouTube-kanal. LS kunne evt. arr. Kurser i Facebook og YouTube. 

 Ideen med en bus blev vendt. 

 Punkt til næste møde: Brandingudvalg !!!!!!!!!! 

 Personalet opfordres til at deltage i best. Møderne 

 

Ad11) Næste møde 

 

Ad12) Evaluering af mødet 

 Ønske om strammere disciplin vedr. hvem der har ordet. 


