
 

 

Referat 

Bestyrelsesmøde 

 

 

d. 19 03 2020 

Kl. 19.00-21.00 

Via Teams 

 

Deltagere: Jens Jensen, Anders Kappel, Stine Løj, Merete Brockenhuus-

Schack, Jens Peter Mølgaard, Kenneth Mogensen, Susanne McKay 

Suppleanter:  

Fraværende: Brian Winther, Frank Rasmussen, Pernille Høxbro Missel 

1. Orientering, herunder 

 Ledelseskonference 

 Corona 

 Status 10 kl samt TSS 

KE: 

-Kenneth, Susanne og Marianne har 

været på ledelseskonference i 

Odense med oplæg fra bl.a. Anette 

Prehn. 

-Alle samtaler er afholdt til 

kommende 10. klasse. 

-Alle opfølgningssamtaler er holdt 

med kommende TSS forældre. 

-Sabine går snart på barsel, og i den 

forbindelse er Sara Brodin ansat i et 

barselsvikariat. 

-Vi har ansat en ny dame til 

rengøringen af skolen. 

 

Corona: 

-Anvendelse af Micro Teams blev 

drøftet som et muligt værktøj i 

forbindelse med fjernundervisning. 

-Konfirmationerne er blevet rykket. 

-Studieturene for 9. og 10. klasserne 

er aflyst. 

-Spritdispensere er sat op flere 

steder på skolen. 

 

2. Orientering fra Bestyrelsen   



  

3. Orientering fra Udvalg 

 Trafik 

 Økonomi 

 Kommunikation 

 Byg 

Økonomiudvalget v/Jens J: 

-Vi går i nul i årets regnskab. 

 

Byggeudvalget v/Anders: 

-Udvalget har ikke holdt møde 

siden sidste bestyrelsesmøde. 

 

Kommunikationsudvalget v/Stine: 

-Udvalget arbejder fortsat med 

gennemgang af teksterne til ny 

hjemmeside. 

 

Trafikudvalget v/Stine: 

-Udvalget arbejder fortsat med 

projektet Kys&Kør. Synergi 

inddrages til formidlingen af 

projektet. 

 

4. Beslutning om deltagelse i 

Talentcamp (https://talentcamp.dk/) 

Bestyrelsen beslutter, at skolen 

deltager i Talentcamp, og 

deltagelsen vil være med fuld 

egenbetaling.  

 

5. Fredagshygge Gældende for indskolingen vil 

klassens klassepædagog holde 

fredagshygge hver fredag kl. 11.30-

12.00 for samtlige af klassens 

elever. Dermed forlænges 

skoledagen for indskolingen om 

fredagen med 30 minutter. 

 

6. Godkendelse af finansiel 

strategi 

Skolen har udarbejdet en finansiel 

strategi, og den er blevet godkendt. 

 

https://talentcamp.dk/


7. Generalforsamling Generalforsamlingen udskydes på 

baggrund af den ekstraordinære 

situation og myndighedernes 

anbefaling. Denne beslutning er 

verificeret af børne og 

undervisningsministeriet. 

 

Evt.   
 

 

Godkendt mundtligt af mødedeltagerne via videokonference. 


