
30. september 2019  

  

NYT FRA BESTYRELSEN  

Efter en dejlig sommer er vi igen godt i gang med bestyrelsesarbejdet. Som hovedregel mødes vi den 

tredje tirsdag i måneden, og alle forældre er velkomne. Vi spiser pizza fra kl. 17.30, og mødet starter 

kl 18. KOM og vær med. Næste møde er tirsdag den 22/10 - her på skolen.  

Bestyrelsens sammensætning  

Bestyrelsen består af: Bo (formand), Malaika, Britt, Jonas og Christian, samt suppleanter Casper og 

Anine.   

Dertil deltager ved bestyrelsesmøderne:  

● Elevrepræsentanter: Cornelio og Esther  

● Repræsentant for de ansatte: Ole  

● Skoleleder Kim  

Arbejdsdag den 28. september  

En STOR og af hjertet TAK til alle, som bidrog til arbejdsdagen. Det var en skøn dag, hvor vi fik lavet 

vildt meget – malet, lappet asfalt i gården, ordnet have og pavillon, gjort rent, ryddet op, snakket, 

hygget, set video fra arbejdsweekenden og meget mere. Det gør en enorm forskel for skolen, både 

økonomisk og socialt.   

Økonomi  

Da der har været en del sygdom i foråret, er skolens vikarbudget her i efteråret noget begrænset. 

Skolen vil dog stadig dække vikartimerne med de lærerkræfter, der er tilrådighed på skolen! Hvis det 

ikke kan lade sig gøre vil enten Kim (ja, skolelederen) eller Tobias (ny vikar) dækker timerne.   

Varmepumpe  

Der er indhentet tilbud på etablering af varmepumper på skolen. Snart kan vi holde os varme 

gennem vinteren med grøn  varmepumpe-luft, og samtidigt spare penge på den lange bane.

   

Bærbare computere i Goplerne  

Gopler-forældre bedes fremadrettet sørge for, at Gopler har en bærbar computer (meget gerne 

chromebook) med i skole. Det er for at støtte op om lærerne, så de kan levere tidssvarende 

undervisning. Hvis man som forældre har svært ved at opfylde kravet, så sig til – til enten bestyrelsen 

eller kontaktlærer. Forretningsudvalg  

Mhp at bringe ledelse og bestyrelse tættere på hinanden, er der oprettet et forretningsudvalg (FU). 

FU vil være et arbejdende udvalg, som bl.a. vil uddybe nogle af sagerne fra bestyrelsen og forberede 

sager til bestyrelsesmøderne. Dertil vil FU tage teten i processen omkring den videre udvikling af 

skolen, samt implementering af en revideret samtykkeerklæring, opdatere vedtægter mm. FU består 

af Bo, Kim, Britt og Jonas og refererer til enhver tid til bestyrelsen.  

  



Vi glæder os til at møde og spise pizza med mange forældre til kommende bestyrelsesmøder 😊

    

 


