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Bestyrelsesmøde den 3. maj 2022 kl 19.00 
 

Fremmødte: 
Bestyrelse: Jørgen, Majbritt, Hans Henrik, Elin  

Ledelse: Anita og Berit 

Lærerrepræsentant: Line 

Referent: Elin 

Afbud:  Michael, Karoline, Brian 

Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Underskrivning af dokumenter 

Tilføjelser til dagsorden 
 

1) Nyt fra Skolen 
 

Lejekontrakt med Fole hal 

Der har været et møde mellem Fole hal, skolen og Haderslev kommune ift. 

tinglysning af grunden, så hallen kan blive en selvstændig matrikel.  

Derudover blev der snakket med hallen omkring lejekontrakten mellem hallen og 

skolen ift. de timer skolen bruger hallen. 

 

Ny lønmøde med TR 

TR, skoleleder og bestyrelsens kasser holder møde omkring ny løn. 

 

 

Der er kommet 3 ansøgninger allerede til den nye lærerstilling. De kommer på besøg. 

 

Der har været forældremøder på alle niveauer og skolehjem de kommende uger 
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MUS-samtaler er næsten alle afholdte 

 

BOMA i kommende uge for bøg. Eg og Birk har været på tur på vadehavscenteret i sidste 

uge. 

 

Bøg skal på tur til Gram slot 

 

Kristina og Anita skal afsted på årsplanlægning i denne måned. 

 

Der er startet 2 elever mere i Eg 

2) Nyt fra børnehaven  
  

Der starter 3 nye børn i denne måned og 2 der er meldt ud.  

Personalet der var ansat i Simones barselsvikar, er blevet fastansat. 

Der er ansat en ny barselsvikar for Simone. 

3)  Bygninger 

4)  Evt 
   

Lidt fra landsmødet. 

 Anita og Jørgen var afsted. De deltog. i workshoppen ”det gode samarbejde 

 mellem bestyrelse og de ansatte”. 

 Der drøftes hvordan der kan afholdes møder fremover. 

 

 Der var også inspiration til, hvordan forældre fra børnehaven og de ansatte kan 

 blive en del af bestyrelsen, ved at deltage på bestyrelsesmøderne. 

 Næste år er der landsmøde 28-29 april. 
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          Bus – opsamlingspunkter 

             Under udarbejdelse. 

              

              

              

           Jubilæumsfest 

             Møde bliver planlagt. 

           Sommerfest for bestyrelse og ansatte 

Børnehaven arrangerer festen. 

 

Der forslås at der igen åbnes op for at forældre kommer og deltager i 

undervisningen. 

 

Der er lavet nye forslag til skolepriser og buspriser til næste skoleår. 

 

Der er lavet nyt forslag til procedurer for arbejdsdagen. 

 

Line ønsker et skur til skolehaven, hun kan ikke gennemføre undervisningen. 

Ønsker at få fræset et lille område ned i skolehaven.  

 

5)       Punkter til næste bestyrelsesmøde 
 

                Jubilæumsfest 

              Næste møde d. 1.6 - afbud Elin 

              Budget 

              Procedure for arbejdsdage  
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------------------------------------------------------         
Skoleleder Anita Bisgaard  
 

 
----------------------------------------------------- 
Bestyrelsesformand Jørgen J. Langfrits 

 

------------------------------------------------------ 
Næstformand Elin Oksen Jørgensen 

 

 

 

-----------------------------------------------------                                                                                     
Bestyrelsesmedlem  
Brian Pedersen  
 

------------------------------------------------------ 
Bestyrelsesmedlem 

Hans-Henrik Korsager Carstensen 

 

 

------------------------------------------------------ 
Bestyrelsesmedlem  
Karoline M. S. Vingborg  
 

------------------------------------------------------ 
Bestyrelsesmedlem  
Michael Møller Christensen 

 

------------------------------------------------------ 
Bestyrelsesmedlem  
Majbrit Jensen 

 

 

 

 
 
 


