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Referat af bestyrelsesmøde, torsdag den 8. februar 2018
Til stede fra bestyrelsen: Tine Fallesen, Christina Lyngbakke Larsen, Anne Gram
Jørgensen, Dennis Hou Holck, Karsten Godiksen, Martin Storm van den Brekel og
Rasmus Rovelt Andreasen.
Til stede fra skolen: Bent Gangelhof, Marianne A. Rasmussen, Kenneth Bukhave,
Mette Kaas og Ulla Stenstrøm.
Ikke tilstede:

1. Elevrådet
Klement fra 8A (formand) og Mads fra 7A (næstformand) deltog i
bestyrelsesmødet under 1. punkt. Klement og Mads havde følgende punkter,
som de gerne ville drøfte med bestyrelsen.
DSE (Danske Skoleelever) holder generalforsamling i Randers den 20.-22.
april, og elevrådet vil gerne have elever fra udskolingen med. De søger om
økonomisk støtte til rejseudgifterne, ca. 800 kr. pr. elev.
Elevrådet vil gerne have et økonomisk råderum på 1.000-2.000 kr. om året til
forskellige aktiviteter, f.eks. sponsorering af køleskabe, holde fester, events
mv.
Elevrådet vil gerne deltage i alle bestyrelsesmøder.
Følgende blev besluttet:
DSE’s generalforsamling – her har bestyrelsen besluttet, at det alene er
elevrådet, der kan deltage i generalforsamlingen, og skolen giver 800 kr. i
tilskud pr. deltager.
Elevrådet skal til næste bestyrelsesmøde komme med konkrete planer for
eventuelle projekter, så bestyrelsen har et beslutningsgrundlag.

Elevrådet skal ikke deltage i alle bestyrelsesmøder. Bestyrelsen har nedsat et
bestyrelseselevrådsudvalg bestående af Dennis Hou Holck og Martin Storm
van den Brekel, som skal være kontaktpersoner. Dennis og Martin udarbejder
en oversigt over kommandoveje med retningslinjer, som elevrådet skal følge i
givne sager/spørgsmål. Med hensyn til deltagelse i bestyrelsesmøder, er det
udvalget, der vurderer, om der er brug for at løfte et projekt/opgave til
bestyrelsen.

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

3. Eventuelle meddelelser
Klassedannelser til næste skoleår er i fuld gang. Til kommende 10. kl. er der pt.
ca. 20 elever.
2 lærere er langtidssyge, vi har fået gode vikarer til at læse deres timer. Den
ene lærer starter efter vinterferien og den anden efter påske. Begge på nedsat
tid.
4. Bestyrelsesudvalgsarbejde – drøftelse
Det blev drøftet, hvad bestyrelsesudvalgsarbejdet bidrager med. I øjeblikket
har vi et trivselsudvalg, som arbejder med antimobbepolitik og et nyt
bestyrelses-elevrådsudvalg, som skal arbejde med retningslinjer og være
kontaktpersoner for elevrådet.
Det blev besluttet, at bestyrelsen skal arbejde med dynamiske udvalg, som
oprettes og nedlægges i takt med behovet opstår.

5. Orientering om skolen
Regnskabsudkast for 2017 blev gennemgået og taget til efterretning.

6. Budget 2018
Opdateret budget for 2018 blev gennemgået og godkendt.

7. Eventuelt
Der er søgt 10 fonde vedr. nyt projekt. Der er kommet afslag fra 6 fonde, og
der er 4 fonde, vi ikke har hørt fra. Realdania synes projektet ser lovende ud,
og vi får besked, om de vil indkalde os til et møde.
Skolen har fået en hjertestarter, den hænger udenfor på kontorhuset.
Der blev talt om skolens holdning til statistikker, bl.a. til socioøkonomiske
statistikker.
Karsten Godiksen melder afbud til generalforsamlingen.

Nyborg, den 8. februar 2018

Ulla Stenstrøm
(referent)

