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Referat af bestyrelsesmøde - onsdag den 2. februar 2011
Til stede fra bestyrelsen: Poul Leineweber, Flemming Larsen, Hanne Løkkebø Jakobsen, Pia Olsen,
Rikke Vibæk og Tine Fallesen.
Til stede fra skolen: Bent Gangelhof, Marianne A. Rasmussen, Steen Christoffersen og Ulla
Stenstrøm.
Afbud fra: Eddie Præst Knudsen.

1. Godkendelse og underskrift af referatet
Referatet blev godkendt og underskrevet.

2. Eventuelle meddelelser
Datoen for generalforsamlingen blev fastsat til den 14. april 2011.
Bent Gangelhof orienterede om:
Hvorvidt klasserne er fyldt op pr. 1. august 2011.
Afholdelse af forældremøder for de nye elever.
Personalenormeringen ved specialundervisningen er for høj i skoleåret 2011/12, det løses
ved, at et barselsvikariat ikke vikardækkes.
Timefordelingen er på plads, og vi er godt i gang med fagfordelingen.

3. Orientering om skolen
Udkast til regnskab for året 2010 blev gennemgået og taget til efterretning.

4. Information fra udvalgene
Legepladsudvalget har holdt møde. Referat fra mødet blev delt ud til bestyrelsen.
Legepladsudvalget vil bede 3 firmaer om at komme med et oplæg til legeplads, idet
legepladsudvalget først kan søge om penge, når vi har et projekt klart. Der indkaldes til et
opfølgende møde i marts måned.
Bygningsvedligeholdelse og energi. Skolen har haft besøg af en energikonsulent, som har
gennemgået skolens el-, vand- og varmesystem. Vi forventer en rapport om 1 måneds tid.

Sundhedsudvalget har afholdt et møde før jul, hvor der blev drøftet ideer og mulige tiltag.
Udvalget holder møde igen i marts/april, hvor der samles op.

5. Status på byggeprojekt
Byggeriet er ved at være afsluttet og forventes færdig til vinterferien. Der har været
brandsyn på det nye byggeri.

6. Eventuelt
Rikke Vibæk bragte følgende op:
Sommerferiens placering.
Der brænder ofte lys i vore lokaler om natten.
Forårskoncerten lørdag den 28. maj flyttes p.g.a. broløbet til en torsdag eftermiddag/aften.
Herudover drøftedes SFO-børnetallet i 3. klasse. Ulla Stenstrøm udarbejder til næste
bestyrelsesmøde en oversigt over udmeldelser i SFO.

Nyborg, den 2. februar 2011
Ulla Stenstrøm
(referent)

