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NYT FRA BESTYRELSEN 

 

Vi har haft møder én gang om måneden (dog ikke jule-måneden), og vi har indimellem haft deltagelse af 
både andre ansatte og forældre end bestyrelsens medlemmer. SKØNT, keep it up, - vi elsker, når andre end 
vi selv kommer og spiser pizza sammen med os. Møderne holdes som hovedregel her på skolen og starter 
kl. 18. Vi spiser pizza fra kl. 17.30. Datoerne for næste møder fastlægges af den nye bestyrelse efter den 
kommende generalforsamling.  

Alle forældre er meget velkomne til at bidrage med deltagelse i og initiativ til udvalg og aktiviteter. Det er 
ikke et krav, at man er medlem af bestyrelsen. F.eks. har vi nu haft to fællesspisninger for Gopler-familier, 
og der er én for Urskovs-familier under planlægning. 

Budget 2019 

Budgettet for 2019 er godkendt. Antallet af elever forventes at forblive på nuværende niveau. Også 
skolepengenes niveau fastholdes. Skolen har en fin økonomi, og i 2019 vil vedligehold af bygninger blive 
prioriteret, herunder nye vinduer i den gamle bygning samt ny asfalt i skolegården. Desuden spares et pænt 
beløb ved at skolen har antaget et nyt rengøringsfirma.  

EU-persondataforordningen 

Skolen er nu så langt i arbejdet med at få styr på informationssikkerheden, at vi kan sige, at 
persondataforordningen i det store og hele efterleves. Det er et super flot stykke arbejde, der er gjort. 

I farten udleverer skolen ikke længere telefonlister, men vi arbejder på en løsning.  

Arbejdsweek-end 

Der er gang i planlægningen af den kommende arbejdsweek-end under kyndig styring af bl.a. Charlotte, 
mor til Ludvig og Emil. Der er desuden idéer i luften omkring etablering af et trailer-lav, et system til 
affaldssortering samt genbrug af glemte og gamle ting og sager.  

Bestyrelsens sammensætning 

Viktoria er grundet travlhed trådt ud af bestyrelsen – et stort TAK for din indsats, Viktoria. Cornelio er ny 
repræsentant for eleverne – VELKOMMEN, Cornelio, dejligt at have dig med. 

Procedure for betaling af skolepenge 

På opfordring af revisoren har vi vedtaget en procedure for opkrævning af skolepenge.  

 

VI SES TIL GENERALFORSAMLINGEN  


