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1. Valg af dirigent  

Steen Bohl. 

2.  Bestyrelsen aflægger beretning 

Formandens beretning gav ikke anledning til kommentarer/spørgsmål. 

3. Ledelsen aflægger beretning 

Skolelederens beretning gav ikke anledning til kommentarer/spørgsmål 

4. Tilsynsførende aflægger beretning. 

Lars Kistrup har været på besøg to gange i løbet af året. Har været i alle klasser og har intet at påklage. 

Grundet nye regler for tilsynsførende var det hans sidste beretning. 

Emil Rolsted er blevet certificeret og været på besøg tre gange. Har ført tilsyn på alle klassetrin og også i 

andre fag end dansk, engelsk og matematik. Emil var også tilfreds med det han har oplevet. 

5. Valg af tilsynsførende 

Valgt blev Emil Rolsted og Ulla Krogsgaard. 

6. Regnskab 

Kassereren gennemgik regnskabet og derefter blev spurgt: 

Hvordan vi binder likvide midler?  Vi benytter flere banker og holder os under 750.000 kr pr. bank. 

Desuden investeres i obligationer.   

Det blev nævnt fra salen at det store overskud, hang sammen med en stor forhøjelse af skolepengene 

primo 2011.  

Hvordan skal kommende byggeri finansieres?  Både lån og egen finansiering. 

Hvilket niveau er vi på, i forhold til andre, med hensyn til skolepenge? Vi ligger meget jævnt med andre. 

Går lærernes uddannelse fra elevernes undervisningstid? Nej, der bliver ansat en lærer mere. 

Hvornår skal der bygges?  Bestyrelsen ønsker at forarbejdet bliver gjort grundigt, så vi får det rigtige 

byggeri. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Genvalgt blev Jeanette Palmer, nyvalgt blev Gitte Vestbjerg og Thomas Østergaard. 

8. Valg af suppleant. 

Genvalgt blev Hans Henrik Jensen. 

9. Fremlæggelse af værdier/visioner. 

I uddybningen af visionen skal der gøres mere ud af sætningen ”læringsmiljø er alsidigt med mulighed 

for tilpasning og afveksling” 

”hvis trivsel og læring er i orden, hvis de er aktive….” bør laves om. 



10. Indkomne forslag. 

Intet. 

11. Evt. 

Jeanette takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer, tilsynsførende og dirigent. 

Hvordan implementerer vi den nye vision? Aktionsforskning, skriv udsendes snart. 

Hvorfor er forældrene ikke blevet inddraget i visionstænkning? Bestyrelsesanliggende. 

Vi skal sikre os at drengene også trives i fremtidens skole. 

Hvad skal vi profilere skolen på?  Pt. musik og kreativitet. Har vi fået meget pressedækning på allerede. 

Hvilken lærer mangler vi? Vides ikke med sikkerhed før fagfordeling er lagt, men i hvert fald sløjd. 
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