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Fraværende: Tine Friis 
 
1) Økonomi - Jeanette Christiansen gennemgik budgetterne for de næste 5 år.  I budgetterne 
indarbejdes fremtidige investeringer på 200 000 kr. hvert år til opretholdelse af den nuværende 
standard.  
 
2) Vedtagelse af budget 2014 
Budgettet for 2014 blev godkendt uden bemærkninger. 
 
3) Bestyrelsens sammensætning (Bilag 1) 
Niels Madsen træder ind i bestyrelsen, da Hanne Jensen er trådt ud. Vi takker Hanne Jensen 
for det store engagement hun har lagt i bestyrelsen. 
 

4) Orientering om tidsplan vedr. skolereform og arbejdstidens tilrettelæggelse 
Mogens Olesen orienterede om arbejdet med den nye skolereform og arbejdstidens tilrettelæg-
gelse. Der er planlagt 4 møder i de næste to måneder sammen med lærerne, hvor det kom-
mende arbejde skal planlægges. 
På næste bestyrelsesmøde skal punktet indgå. 
 

5) HP2022 (Bilag 2) 
Præsentationen af HP 2022 blev gennemgået og vedtaget. Den vil blive fremlagt på Forældre-
kredsmødet i april.  
Der er nedsat fire udvalg som arbejder med dele af handlingsplanen. Der har været afholdt 
møder i tre af de nedsatte udvalg, nemlig IT-udvalget, som har udarbejdet et kommissorium for 
IT, gruppen om Faglighed og 10. klasse gruppen.  
På de næste bestyrelsesmøder skal der være et fast punkt der hedder ”Tilbagemelding fra ud-
valg”, så arbejdet følges op. 
 
 

6) Datoer for bestyrelsesmøder frem til sommerferien (Bilag 3) 
 

7) Meddelelser 
Ingen meddelelser 
 
8) Eventuelt 
Ingen punkter under eventuelt 
 
Bilag 1: Bestyrelsens sammensætning 
Til orientering: 
Hanne Jensen er udtrådt af bestyrelsen. Suppleant Niels Madsen indtræder i bestyrelsen. 
 
Bilag 2: HP2022 
Gennemgang og vedtagelse af planen (se vedhæftet fil – eller Dropbox)). 
Herefter informeres forældrene om indholdet i HP2022. 
 
Bilag 3: Datoer for bestyrelsesmøder frem til sommerferien 
29. januar – 25. februar – 31. marts – 23. april (forældrekredsmøde) – 20. maj – 13. juni 
Første møde i skoleåret 2014/15: 19. august   
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