
           
 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
Fraværende: Preben Hansen, Peter Dam 
 
1) Økonomi - herunder orientering om naturfagslokale og musiklokale 
Budgetsammenligningen blev gennemgået. Ombygningen af naturfagslokale og musiklokale 
forløber planmæssigt. 
 
2) Vedtagelse af forretningsorden 
Stk. 9. ændres til: Skolens ledelse og 2 medarbejderrepræsentanter kan deltage i møderne 
uden stemmeret. 
Forretningsordenen vedtages med denne ændring for dette skoleår. 
 
3) Ansættelse af teknisk serviceleder 
Der er kommet ca. 30 ansøgninger - ansøgningsfristen er den 3. oktober. 
Foruden Mogens Olesen og Lene Lykke deltager Lars Frederik Henningsen og Michael Jensen 
i ansættelsesudvalget. 
 
4) Evt. ændring af depositum-regler 
Vi fastholder de nuværende regler.  
 
5) It-status 
Uni-C har tilføjet flere IP-adresser. Systemet skulle køre mandag. 
 
6) Registrering af elevernes fremmøde 
Punktet tages op på næste møde. 
 
7) Mere informative bestyrelsesdagsordener og referater 
For fremtiden vil bilagene følge med dagsordenen på Intra. 
 
8) Orientering om Privatskoleforeningens tiltag: Åben skole 
De frie skoler vil lave en kampagne for at informere befolkningen om hvad de frie skoler egent-
lig er for nogen.  Den 7. november opfordrer Privatskoleforeningen skolerne til at have åbent 
hus. Vi afholder Informationsmøde om skolen samme dag. 
 
9) HP2022  
Bred enighed om at lørdagsseminaret var en succes. Lærerne meldte positivt tilbage og vil me-
get gerne deltage i det fremtidige udvalgsarbejde. 
Torsdag den 3. oktober gennemgås hele planen, og punkterne tidsfastsættes. Derefter kan de 
første af handlingsplanens områder igangsættes. 
 
10) Meddelelser 

• Elevtal:238 
• Vi er blevet kontaktet af en forsikringsmægler som tilbyder at føre tilsyn med skolens for-

sikringer og skaffe dem til den rigtige pris.  
• Vi henvender os til Næstved Kommune for at få forbedret oversigtsforholdene ved ud-

kørslen fra busterminalen. 
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11) Eventuelt 
Ingen punkter under eventuelt 
 
 
_____________________  _____________________          ____________________  
Lars Frederik Henningsen   Hanne Jensen         Jan Ballegaard 
 
______________      ______________________   
Mogens Madsen             Michael Jensen 
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