
Referat af bestyrelsesmøde  
 

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 15.september 2020 kl. 17.00 til kl. 19.00.  
 
Mødedeltagere:  
Forældre: Ann, Dorthe, Marianne og Lis 
Medarbejderrepræsentanter: Stefan og Lasse 
Anders, Mette og Henrik 
  
Dagsorden                                            Referat                                                                      Bilag  

Opfølgning på møder 
18/2 
11/5 
9/6 
 

Velkommen til ny forældre Dorthe 
Mortensen og “ny” medarbejder rep. 
Lasse Rabek 
Følges op! 
Luise er trådt ud af bestyrelsen pr. 1/8-20. 
Henrik melder nye medlemmer i 
bestyrelsen til forvaltningen. 

 

Drøftelses- og beslutningspunkter 

     

Høringssvar vedr. budgetblok 
2021 
 

Der ønskes en afklaring af, om 
Pilehaveskolen får del i de kommende 
budgetmidler som går til folkeskolerne i 
Assens kommune. Særlig OBS om 
Pilehaveskolen får midler til IT.  

Høringssvar  

Høringsvar vedr. tillæg til 
kvalitetsrapporten 

Er afsendt Høringssvar 

Valg til bestyrelsen 
Valg af nye bestyrelsesmedlemmer 
 

Skolebestyrelsen søger mindst to nye 
medlemmer. 
Birgitte Lerche - præsten i Assens har 
ytret ønske om at være medlem af 
Skolebestyrelsen. Henrik undersøger. 

 

Bestyrelsens årshjul for 
skoleåret 20/21 
Herunder møder i næste skoleår 
I november har vi planlagt et 
temamøde. 

Forslag om et fagligt punkt på 
dagsordenen. Eksempelvis: Nærmeste 
udviklingszone. Relations-arbejde. Hvor 
vi drøfter det grundigt. Anders og Lis 
kommer med et oplæg. 

Udkast til årshjul 

Opsamling /status på sager der 
arbejdes med i bestyrelsen: 
Ordensregler 
Udskolingsprojektet 
Fokus på SFO/klub for ældste 
gruppen 
 

Ordensregler, tages op i december. 
Udskolingsprojektet, tages op i december. 
SFO/klub: 
Efter Bestyrelsens ønske er der sat fokus 
på SFO tilbuddet for skolens ældste 
elever. 
Der er sat resurser af til, at dette tilbud 
gøres mere attraktivt. Det kaldes nu 
Klubben. 

 

   

Orienterings punkter 

Status på regnskab dd 
v/ Henrik 

Viser, at skolen vil komme ud med et 
merforbrug på ca. 350.000,-. I dette 
merforbrug har der været ekstra udgifter i 
forbindel med Covid19.  
Den ene bus trænger til at bliver skiftet. 
Henrik undersøger, om skolen må køre i 
reklamefinansierede busser.  

 

Skole/hjem kørsel Mette refererede fra mødet, som skolens 
ledelse afholdt med Bergholdt. Der bruges 
stadigvæk mange ressourcer på skolen på 
Bergholdt afvigelser. 

 

Meddelelser  



Fra forældrerepræsentanter    

Fra elever Formand for elevråd: Jessica ældste B 
Næstformand: Emma mellem A. 
Der arbejdes i elevrådet med 
ordensregler, som skal fremlægges på et 
bestyrelsesmøde, når de er klar.  

  

Fra forældreforeningen Har bowling på programmet.  

Fra medarbejder rep. Stefan orienterede om lærernes 
overenskomst 

 

Fra ledelsen  
Status Corona 
Dialogmøder med udvalg 
Forældremøder med rep. fra 
bestyrelsen 
Rengøring - status 
Skoleårets start 
Relations-projektet 
Registrering af elevers fravær 
Arbejdsmiljø/Sygefravær 
 

Dialogmøder med udvalg  
Den 5/11-2020 kl. 19-21.30. 
25. marts 2021 kl. 19-21.30. 
25. november 2021 kl. 19 – 21.30. 
Rengøring – rigtig fint. 
Skoleårets start – gået fint 
Mette vil skrive ud om elevers fravær. 
I dag er kommunens nye Børne- og unge 
politik i gang. 
Status Corona – Anders orienterede om 
de tiltag skolen har gjort. 
Der undervises i grupperne: ældste, 
mellem og yngste.  

 

Fra formanden Intet nyt  

Næste møde Ann og Mette sender dato ud.   

Evt.     

 
Tak for et godt møde 

 
 


