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Referat - Kursusmøde 

Tirsdag den 4. december 2018 

 
Deltagere: Peter Hvidgaard, Finn Hviid, Lonnie Christensen, Martin Trærup, Anton Rasmussen, Henrik 

Dalgaard, Chris Christoffersen, Lise Lundgaard Jensen, Gitte Jensen, Claus B Sørensen og Lars Mølgaard 

Afbud: elevrådet 

Dagsorden er udarbejdet af Peter Hvidgaard 

1. Godkendelse af dagsorden, valg af ordstyrer og godkendelse af referat fra sidste møde 

Formål: At dagsordenen godkendes, valg af ordstyrer og referat underskrives. 

Fremgangsmåde: Bestyrelsens underskriver referat.  

Tid: 5 minutter. 

Dagsorden godkendt, Peter er mødeleder på mødet og referatet godkendt 

2.  Tilbagemelding fra principudvalget. 

Formål: Tilbagemelding fra udvalg. 

Tid: 15 minutter 

Udvalget har afholdt et møde med ledelsen. Skema med systematisk opstilling af principperne udsendes, 

lavet med afsæt i §44 (kræver måske lup til læsning). Generelt er vi godt med. Der er leveret nogle 

spørgsmål videre til kursusafholderen. 

4. Orientering - kvartalsregnskab. 

Formål:  Information om regnskabsstatus.   

Fremgangsmåde: Kort status på regnskab 2018.   

Bilag: Bilag vedlægges 

Tid: 5 minutter. 

Orientering givet om status. Det ser ud til vi lander tæt på 0, som vi skal. 

5.  Orienteringspunkt – Nyt fra ledelsen. 

Formål:  Information til bestyrelsen fra ledelsen.   

Fremgangsmåde: Information fra skolen.  

Tid: 5 minutter. 

Kloakarbejdet fylder rundt om skolen – om giver ekstra udfordringer når de starter en dag før der er aftalt i 

et nyt område. 

Indgang i næste periode: Indgangen ved flagstangen er morgenåben, bibliotek og hal åben fra 7.15 
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Elevrådets ønske med en vandautomat er nu opfyldt. Eleverne skal huske drikkedunk. 

Juleklip og fodbold var store succeser – der var mange bedsteforældre på besøg og turneringerne blev flot 

afviklet af elevrådet. 

9. årgang laver projektopgave nu. 

Der er tilslutning fra en del elever til juniortalent på 8. årgang. Et talentprogram på gymnasier, 

handelsskoler og HTX. 

 

6.  Kursus – Principper i skolebestyrelsen 

Lars Bøttern fra Skole & Forældre rammesatte og gav inspirationsoplæg om principarbejdet 

 

7. Evt. 

Input til næste møde: 

 

 


