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Fraværende: Alle deltog i mødet. 
 
 
1) Økonomi – herunder orientering fra økonomiudvalgsmødet den 23. maj.  
Økonomiudvalget orienterede om budgettet og gennemgik afvigelserne mellem resultatet og 
budgettet.  
   
     
2) Orientering om planlægningen af næste skoleår  
    – herunder status på implementeringen af 2014-planen 

• I forhold til budgettet mangler 7 elever. Der indrykkes en annonce. 
• Nogle af de nye elever har været på besøg, og flere kommer. 
• Der er ansat en ny lærer 

 
Implementeringen af 2014-planen går efter planen. 
 
 
3) Hvilke emner/indsatsområder skal bestyrelsen arbejde med næste skoleår? 
Flere emner blev nævnt, bl.a. skolens image, skolens profil, det fremtidige tilsyn, visioner og 
målsætninger i forhold til 2014-planen, globalisering, udveksling, IT. På første møde i det nye 
skoleår vælges emner. 
  
 
4) Evaluering af forældrekredsmødet  
Mødet foregik efter planen, men bestyrelsen kunne godt ønske sig et større fremmøde. 
 
 
5) Bestyrelsens kontakt til forældrekredsen fx i forbindelse med forældremøder   
Et eller flere bestyrelsesmedlemmer kunne deltage i første møde for børnehaveklassen og 
eventuelt flere klasser for at orientere om bestyrelsesarbejdet. Lars Frederik laver et oplæg til 
en præsentation. 
Bestyrelsesmedlemmerne kunne præsentere sig på skift i månedsbrevet, eventuelt suppleret 
med en klumme.  
Der kan laves et bestyrelsesarrangement for forældrene på tværs af klasserne.  
Punktet tages op på første møde efter ferien. 
 
 
6) Skolens fremtidige tilsyn  
Vores nuværende tilsynsførende, Poul Schelde, er valgt til og med 2013. Til næste møde forsø-
ger MO og LL at få et overblik over hvor meget tid en selvevaluering vil tage.  
 
7) Planlægning af næste bestyrelsesmøde 
Bestyrelsesmødet den 10. juni flyttes til den 24. juni klokken 17.00.  
Det er et afslutningsmøde med spisning.  
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8) Meddelelser 

• Den 21. juni er der dimission. Bestyrelsesmedlemmerne er inviteret. 
• Årsmødet i Nyborg er den 28. og 29. oktober. Reserver dagene allerede nu. 
• Førskoleordningen kan muligvis fremover udløse kommunalt tilskud. MO undersøger det. 
• Kennet fortalte om førskoleordningen, som fungerer rigtig godt. 
• Ros til SFO-en for den altid gode stemning når man kommer derned. 

  
 
 
 
9) Eventuelt 
Der var ikke noget under eventuelt 
 
__ 
_______________   _______________  ______________ 
  Helle Rasmussen    Henrik Schlünzen    Jan Ballegaard 
.  
 
 
 
______________  ______________________ _______________ 
  Preben Hansen    Lars Frederik Henningsen   Mogens Madsen 
 
 
 

__________________ 
       Hanne Jensen 

 


