
Referat af bestyrelsesmøde  
 

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 20. oktober 2020 kl. 17.00 til kl. 19.00.  

 
 
Mødedeltagere:  
Forældre: Ann, Ann-Jeanette, Lis, Marianne og Dorthe. 
Medarbejderrepræsentanter: Lasse og Stefan. 
Ledelse: Mette og Henrik 
Fraværende:  
  
                                                                                      

Dagsorden   Referat     Bilag 

Opfølgning på møder 
15. september 2020 

Referat tilrettet på mødet og godkendt. 
Øvrige referater fra foråret er godkendt. 

 

Drøftelses- og beslutningspunkter 

Principper for fordeling af 
budgettet 
 
Temaer til drøftelse i forhold til 
langsigtede planer: 
Fysiske rammer til ældste-klasserne 
Busser 
Uderum til natur og teknik (fonde) 
Skolekøkken 
Samt fordeling af teambudget 
mellem skole og SFO/klub 
 

Beløb til vedligehold af udearealer, som 
burde være afsat centralt fra har skolen 
ikke modtaget. Henrik følger op på det.  
Der er mange elever i ældste klasserne, 
så der skal gøres noget ved de fysiske 
rammer for dem. Skolen skal starte 
dialog med kommunen om denne 
udfordring.  
Bestyrelsen synes at det skal prioriteres 
meget højt at skolen råder over egne 
busser, da det har stor betydning for 
skolens elever at kunne komme på turer 
og få undervisning i andre miljøer end på 
skolen. Hvis reklamer kan være med til 
at finansiere busserne er det ikke noget 
problem. Henrik undersøger vilkår for 
det i kommunen.  
Hvis der skal etableres uderum til 
undervisning i natur og teknik, skal der 
søges fonde.  
Det samme gælder hvis køkkenet i 
kantinen skal være opdateret til et 
skolekøkken.  
Bestyrelsen er enige om, at nuværende 
teambudgetter splittes op i SFO – Skole 
– budgetter, som det har været tidligere. 
Den konkrete fordelingsnøgle bliver 
udarbejdet af ledelsen. 

 

Nye til bestyrelsen 
Der skal være 7 
forældrerepræsentanter – vi 
mangler to forældre. 
 

Velkommen til Ann Jeanette mor til 
Josefine i mc og Martinus i ya.  
Den lokale præst vil gerne være med i 
skolebestyrelsen. Henrik undersøger om 
det er en mulighed. Ann kontakter mulige 
emner. 

 

Godkendelse af bestyrelsens 
årshjul for skoleåret 20/21 

Årshjul godkendt  

Status på budget 2021 
Beregningsmodel 
Orientering og drøftelse af eventuelle 
tiltag fra bestyrelsens side 
 

Henrik fremlagde vilkår for den nye 
takstreguleringsmodel. 
Bestyrelsen er ikke tilfredse med at 
modellen er med til at udhule økonomien 
på Pilehaveskolen, hvis der bliver optaget 
mere end 65 elever fra kommunen. Gad 
vide om kommunens politikere er klar 
over det - Vi kontakter dem igen.  

 



Vi rykker også for en afklaring af om 
Pilehaveskolen er omfattet af de særlige 
midler IT-midlerne, som kommunen har 
meldt ud. 

Orienterings punkter 

Status på regnskab dd 
v/ Henrik 

Det tegner til at Pilehaveskolen vil få et 
merforbrug på 488.000,- 
Af dem er de 200.000,- udgifter til 
Covid19. 

 

Status skole/hjem kørsel Møde afholdt med Bergholdt. Det er aftalt 
at følge op løbende. 
Forældre bliver i nyhedsbrev opfordret til 
at give besked til skolen, hvis de oplever 
afvigelser. Der bruges fortsat mange 
ressourcer fra skolens side på kontrol og 
opfølgning.  

 

Meddelelser  

Fra forældrerepræsentanter Ingenting   

Fra elever Elevrådet: Arbejder med 
Samværsregler/Antimobbe-politik. 

  

Fra forældreforeningen Alle aktiviteter undtagen bowling er sat på 
standby pga. Covid19. 

 

Fra medarbejder rep.   

Fra ledelsen  
Status Covid19 
Dialogmøder med udvalg 
Rengøring - status 
Relations-projektet 
Registrering af elevers fravær 
Arbejdsmiljø/Sygefravær 
 

Skolen lever op til retningslinjer 
sundhedsmyndigheder har meldt ud, og 
hverdagen fungere. Eleverne er 
begrænsede i deres pauser, fordi de kun 
må komme på bestemte områder på 
skolen, og det kan godt blive trivielt. 
Dialogmøder aflyst. 
Rengøring: Fungerer godt.  
 
Mette gennemgik Registrering af elevers 
fravær. 
Der er ikke noget at bemærke omkring 
sygefravær, og naturligvis særlig 
opmærksomhed omkring Covid19.  
Anders ansvarlig for at håndtere 
spørgsmål vedr. Corona. Pilehaveskolen 
har udarbejdet en strategi for håndtering 
af Coronasmitte på skolen. 

 

Fra formanden Intet nyt.  

Næste møde 10. november 17.15..  

Evt.     

 
Tak for et godt møde. 


