
Dagsorden: 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
2. Årets møder 
3. Nyt fra Sanne 
4. Godkende årsplan/kalender 2020/2021 
5. Vedligeholdelsesstrategi 
6. Opfølgning på værdidag 
7. Planlægning arbejdsdag 
8. Evt. 

 

1. Godkendt 

2. Mandag d. 19. oktober kl. 17 

Budgetmøde (Pernille og Sigrid + Sanne og Mette) Torsdag d. 12. november kl. 15 

Julefrokost: Lørdag d. 28 november hjemme hos Sanne cirka kl 17.30 

Torsdag d. 14. januar kl. 18.30 

Torsdag d. 11. februar kl. 17 

Tirsdag d. 16. marts kl. 18.30 

Generalforsamling d. 15. april – tidspunkt følger senere 

3. Økonomi: Vi kommer stadig til at arbejde med et underskud efter dette skoleår. Det er 

forventet, men vi skal selvfølgelig arbejde med at få flere børn, således at den kommer på 

ret køl igen. 

Elevtal til næste år: Der forventes en positiv elevtilgang. 

Marketing: Vi skal have sat en reklame på bagsiden af bussen. Vi foreslår en åben skole i en 

uge, så folk kan komme og se den. Det bliver i uge 40.  

Vi prøver at få nedsat et marketingsudvalg, der skal tage sig af de sociale medier osv. 

- Der er ledermøde for Sanne og Kasper hele dagen d. 18. september. 

- Steen Larsen er blevet vikar som buschauffør og kører den fast torsdag morgen. 

PBS betaling: Vi er ved at finde ud af hvordan vi kan simplificere faktura-systemet. Til næste 

møde skal i diskutere en eventuel stigning i søskendebetalingen. 

4. Godkendt 

5. Hvordan vedligeholder vi de fysiske rammer for skolen? 

Store projekter: 

Tag. Først på toiletbygningen, derefter på den store bygning 

Oliefyret – varme, radiator 

Derefter el 

Vi vil gerne inddrage en fagperson (evt en byggesagkyndig) så vi kan få et overblik over hvad 

der skal gøres og i hvilken rækkefølge der er smartest. 

6. Der blev sat nogle skib i søen og der er gang i forskellige projekter. Bussen tager på 

promoveringstour og der er nedsat et udvalg til at undersøge om vi kan tilbyde noget 

vuggestue. 

7. Arbejdsdag d. 3. oktober. Pernille arrangerer og sørger for mad. Vi genbruger arbejdssedlen 

fra sidste gang. 

8. Evt.  

a. Vi arbejder på at få skoleskemaerne korrekt på hjemmesiden igen 

b. Hvad gør vi med lus? Vi forsøger at oplyse mere om hvordan man skal forholde sig 

når der findes lus. 



c. Der skal planlægges noget med at fritterbørnene skal spise før de kommer med 

bussen. 

d. Støtteforeningen har udskudt julekoncerten – de forældre, der har meldt sig til at 

hjælpe der, skal kontaktes.  

Kan vi lave noget andet julearrangement i stedet? 

e. Husk keep fit om torsdagen i forsamlingshuset 18-19 

 

 

Diskussioner til følgende møder: 

Støtteforeningen skal være med til et bestyrelsesmøde, så vi kan blive bedre til at 

samarbejde. 

Diskussion af stigning i søskenderabat 

Hvad blev der af en byggesagkyndig? 

 


