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Punkter Punkter Beslutninger/ansvar og deadlines 

1) Tilføjelser til dagsordenen 1A) Berit: inspiration til 
indrettelse af første sal i 
BH 
1B) Michael: BH status 

1A) Berit viser tegninger og ideer hun har indhentet fra Ultima, 
som viser eksempler på indretning. Pris 150.000 kr. Bestyrelsen 
tænker over det. Samtidig kan vi selv lave nogle af idéerne selv. 
Der kommer endnu et firma i næste uge og viser andre idéer. 
 
1B) Nedenunder er så godt som færdig. Ovenpå er de stadig 
meget forsinket. De regner med de er færdige ultimo januar 
2021.  
Byggeudvalget er i dialog om kompensation. Gånsager vil 
foreløbig påtage sig udgifter til nedrivning af bygning ifm. byggeri 
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af ny skolebygning samt belægning omkring. 
 

2) Nyt fra skolen v/ Lene 2A) Elevtal 
2B) Container til opbevaring 
2C) Prissammenligning 
2D) Skolebus 
2E) Budget 

2A) Ny elev starter på mandag i 6. kl.  
Skole 85 elever (21 nye børn næste år i 0. -1. kl.) 
BH 27 børn (sommerferie ca. 40) 
 
2B) Der er behov for at leje en cointainer til at opbevare 
ting og sager fra den gamle skolebygning ifm. byggeri af 
ny skolebygning. 
Byggeudvalg tager kontakt til Gånsager mhp. at de 
forestår udgifter ifm. leje af container (kompensation). 
Byggeudvalget tager det med på mødet med Palle fra 
Gånsager. 
 
2C) Lene viser og forklarer kort omkring de eventuelle 
prisændringer der er ift. skole- og SFO-betaling. 
Bestyrelsen skal se på de mange forskellige tal og til 
næste BS-møde give et bud på hvordan det evt. kan 
strikkes sammen. 
 
2D) Lene foreslår en 17 personersbus. 
Thomas fortæller at sådan som busruterne kører i dag 
hænger ikke sammen, og slet ikke fremadrettet hvis der 
kommer flere elever udefra. 
Thomas foreslår opsamlingspunkter/busstoppesteder da 
det vil kunne hænge sammen med de antal busser vi har 
i dag. 
Thomas laver et udkast på hvordan vi kan strikke 
busruterne sammen. 
Lene laver en økonomisk opgørelse over udgifter til 
busser og sender til Thomas. 
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2E) Lene gennemgår budgettet. Det ser positivt ud. 
  
 
 
 

 

3) Nyt fra børnehaven v/ Berit  NIL 

4) Nyt fra bestyrelsen herunder 
byggeudvalget, 
økonomiudvalget og FFV. 

4A) Forretningsorden opdatering 
4B) 9 kl. Status 
4C) Hallen 

4A) Bestyrelseskursus var aflyst pga. Corona. Dermed bliver 
forretningsordenen udsat. 
 
4B) Lene giver information omkring den kommende 9. kl. 
Lærerteamet arbejder løbende med den kommende 9. kl. 
Fællesmøde med bestyrelsen og lærerteamet inden 
sommerferien omkring 9. kl. 
 
4C) Lona stopper med at gøre rent i hallen d. 31/12-20. 
Hallen sender fremover en faktura for halleje. Hallejen forbliver 
uændret. 

5) Eventuelt Alfred: Hvorfor er der ikke sponsorers 
logoer på busserne? 

Thomas medtænker det i bussernes kørsel og økonomi og 
medtager det på næste møde, hvor vi tager det op igen. 

6) Lukket punkt uden ledelse 
eller lærerrepræsentant. 
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________________________ 
Thomas Jensen 
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Casper Hartung-Struer 
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Lene Siig Dusenius 

Skoleleder 
 

________________________ 
Malene Hansen 

 
 

________________________ 
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Michael Bladt 
 

 
________________________ 

Alfred Grosbøl 
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