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Referat bestyrelsesmøde 
 
Torsdag, den 13. oktober 2022 kl. 19.00 
 
Mødet afholdes på kontoret. 
 
Deltagere:  
Fra bestyrelsen: Brian, Christina, Henrik, Mette, Tue 
Fra skolen: JV, PD, SC  
Afbud fra: Hanne og Helena 
 
Dagsorden: 

 
1. Godkendelse og underskrift af referat 

• Godkendt 
 

2. Ansættelse af regnskabsfører: status og proces 
• Jobannonce er opdateret med løn efter kvalifikationer 
• Vi er rådet til at finde en skarp revisorhjerne og ikke ”kun” fokusere på erfaring 

indenfor skoleverdenen. 
 

3. Budget, budgetmodel ved Per og Jesper 
• Jesper og Per har været på to-dags workshop 
• Budgetmodellen indeholder mange knapper at dreje på.  
• Nogle faktorer kan vi selv ændre på, andre er udefrakommende. 
• Der ligger et oprydningsarbejde ifm. budgettet. Bestyrelsen vil have ryddet op i den 

store undervisningskonto og kortlagt diverse abonnementer og 
undervisningsmaterialer 

• Bestyrelsen stiller spørgsmål ved om vi har den rigtige vejledning vedrørende budget 
og regnskab. 

• Ledelsen udarbejder et konkret bud på budgettet til kommende møde. 
 

4. Status på visionsarbejdet ved Jesper - herunder beslutning om bestyrelsens medvirken i 
møder med personale + beslutning om ekstra bestyrelsesmøde vedr. visionsarbejdet.  

• Alle fremmødte bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at deltage i ekstra 
bestyrelsesmøde omkring status på visionsarbejdet. Mødet afholdes mandag den 
21/11 kl. 19-21. 

• Alle udvalg er opfordret til at fremkomme med ønsker i stedet for løsninger. 
• Rådgivere anbefaler at der fremlægges én stor plan for en evt. ny lokalplan. 
• Der er enkelte opgaver, der kan udføres inden den store plan fremlægges. F.eks. 

cykelparkering og parkeringspladser. Tue og Jesper arbejder videre med denne 
opgave. 

 
5. Evt. prøvefri 10. klasse ved Steen 

• Krav og forventninger er årsag til unges mistrivsel. Prøver giver krav og 
forventninger. 

• I stedet for prøver skal eleverne evalueres igennem projekter. 
• Hvad tænker vores kunder om en prøvefri 10. klasse. Kan det koste os elever? 
• Det blev besluttet, at vi lader muligheden for FP10 stå åben for elever i den 

kommende 10. klasse. 
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6. Vedligehold af skolen ved Henrik 
• Der mangler ansvar for udenomsarealer 
• Skolen ser trist ud. Vis skal stoppe forfald. 
• Bestyrelsen forventer at der italesættes tydelige ansvarsområder, forfald skal stoppes 

og udenomsarealer skal holdes pæne. 
 

7. Trafiksikkerhed (se bilag) 
• Bestyrelsen bakker op om forslag fra forældre til projekt om at øge trafiksikkerheden. 

 
8. Eventuelle meddelelser fra formanden og ledelsen 

• Der er fortsat mange forældrehenvendelser af mange forskellige slags. 
 
9. Eventuelle meddelelser fra TR 
 
10. Eventuelt 
 
 
Christina Lyngbakke Larsen (formand) 
 


