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Dato 5. oktober 2022 
 
 
Afbud:   Hans Henrik, Karoline, Vicky, Michael 
 
Fremmødte:  Jørgen, Elin, Anita, Line, Berit, Majbritt, Ivan og Brian 

Bestyrelse:  Jørgen, Elin, Majbritt, Ivan og Brian 

Ledelse: Anita 
Bhv ledelse: Berit 
Lærerrep.: Line  
Referent: Elin 

Overskrift Punkter til dagsorden  Beslutning/ hvem og deadline 

1) Godkendelse og underskrivning af 
referat fra sidste bestyrelsesmøde 
 

 Karoline sender og alle læser igennem. 

2) underskrivning af dokumenter 
 

  
 
 
 

3) Tilføjelser til dagsorden 
 

  
 
 

4) Nyt fra skolen 
 

1:Pedel 
2: Siden sidst 
 

1:Der er lavet et stillingsopslag til en Pedel på 6 timer i 
ugen. 
2: Der er planlagt emneuge til uge 41  
Der er Inviteret til Halloween fest på skolen for elever, 
forældre og søskende d. 31.10 17-19. 
Der er blevet ansat en rengøringsassistent på 37 timer 
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Eg er inviteret til Gram lergrav for at medvirke i en 
reklamefilm 
Ask har været i DR syd i Åbenrå, disse er også inviteret til 
Skills i foråret 2023  

5) Nyt fra Børnehaven  
 

Berit beretter  2 familier starter op. 
Bestyrelsen har et ønske om at der oprettes et 
forældreråd i børnehaven, Jørgen vil gerne deltage i 
rådets møder, for at knytte et størrer bånd mellem bhv 
og skole. 

5) Bygninger  Evaluering af arbejdsweekend En god og effektiv dag med godt humør og initiativ - tak 
til alle fremmødte. 
De planlagte opgaver passede til de fremmødte 
Der er planlagt 2 mini arbejdsdage for 2 små hold i 
oktober 
Alle forældre der har deltaget eller har meldt sig til de 2 
små arbejdsdage, samt knallerttræf er registreret. 
Resterende forældre bliver løbende kontaktet ved behov 
og så skal vi stille med en god håndfuld til knallerttræf 
2023 - nærmere info kommer i det nye år. 
Der bliver besluttet af der fremadrettet gerne må 
komme børn med på den planlagte arbejdsweekend i 
årsplanen. Dog er det forældrenes ansvar. 
Nyt gyngestativ kommer op i børnehaven i uge 45 
 
Der skal udarbejdes en kompetenceliste  
Børnehavens forældre skal informeres om at 
arbejdsweekenderne følger skoleåret. 
Der er nogle lamper udenfor der brænder hele tiden, 
disse kommer der en elektriker og kigger på.  
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6) Buskørsel  Bussituation Peter fra Solveigs taxi har vendt tilbage med priser. Der 
bliver en prisstigning pr busbarn pr uge, hvis der skal 
køres med 3 busser. 
Jørgen og Elin skriver mail til busforældrene og beder 
disse melde tilbage ift til prisstigning. 

   
 
 

8) Evt.  Status fyr 
 
 
 
Status Hal 
 
 
Status jubilæumsfest 
 
Julebelysning 
 
 
 
Fra Legepladsudvalget (Line) 
 
Jukeafslutning på skolen 
 
 
 

Der er bestilt luft til vand varmepumpe og Harreby 
smedie og VVS installerer. Der er bestilt elektriker til at 
varetage denne del af udskiftningen. 
 
Der er afholdt møde med hallens bestyrelsen omkring 
time behov fremover og evaluering af diverse aftaler 
 
Mad og musik er bestilt. Dagen er efterhånden planlagt. 
 
Der besluttes at der indkøbes julelys til træerne langs 
hækken og til juletræet i skolegården - Elin kontakter El 
salg i Gram 
 
Der er brug for hjælp til ansøgning af fonde 
 
20.12 kl 16 i Fole Kirke. 
FFV skal kontaktes ift æbleskiver og gløgg (Hans Henrik) 
Juletræ skal skaffes (Brian) 

8) Punkter til næste bestyrelsesmøde  Julefrokost for ansatte og 
bestyrelse 
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------------------------------------------------------

Konstitueret Skoleleder  

Simon S. Jensen 

 
 

-----------------------------------------------------

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  
 
 
 
 

 


