
Referat 
 
Bestyrelsesmøde den 8. marts fra kl. 18.00 til kl. 20.00 
 
Mødedeltagere:   
Forældre:  Dorthe Mortensen, Marianne Jørgensen, Ann B. Hansen Lis Brødsted, Jytta Bøgelund 
Hemme, Kathrine Lind Schwartz-Sørensen 
Medarbejderrepræsentanter:  Lasse Rahbek & Stefan Lindhardt 
Ledelse: Henrik Djurhuus, Anders Dyregaard Jensen 
Afbud: Kathrine og Jytta. 
                                                                                  
Dagsorden    Referat      Bilag  

Godkendelse af referat fra den 8. 

februar 2022 

 

Godkendt   

Drøftelses- og beslutningspunkter  

   

Personalesituationen kommende 

skoleår 

Skolens elevtal stiger, derfor har vi brug for 

en ekstra lærer. Elevtallet stiger især på 

ældste trinet. 

Pilehaveskolen får overflyttet en lærer fra 

PW skolen.  

 

Kommunal redegørelse  Anders redegjorde for hvad den Kommunale 

Redegørelse, og hvad indflydelse den vil få 

for lærernes arbejde og hvad skolen skal 

arbejde med. 

Skolens nedslag er relations arbejdet og PLF. 

Bestyrelsen bakker op om de to udvalgte 

fokuspunkter. 

 

Bilag 

Kommunal redegørelse 

Valg til skolebestyrelse  

 

Skolefest torsdag 7. april 

Melde ud til forældre. 

Mangler to. Ann stopper efter valget. 

Ann laver beretningen. 

 

Opstart af revidering af 

Pilehaveskolens principper og 

politikker 

 

Samværsregler imellem personale og elever: 

Bad, elever, lejrskole og bleskift. 

Skolebestyrelsen forslag til et princip hvor 

der lægges op til tryghed, sikkerhed for 

eleverne og personalet. 

Dialog med forældre og ansatte. 

Forældremøder, Skriv ud osv. 

Bad, bleskift, lejrskole m. m. 

 

Orienterings punkter  

  

  

 

 

Status for ansættelse af pædagogisk 

leder til Pilehaveskolen 

 

Britt Schødts starter den 1. april som 

pædagogisk afdelingsleder. 

 

 

Nyt dialogmøde skolebestyrelse 17. marts: Lis, Dorthe og Ann deltager.  

Status på regnskab d.d.  

Henrik 

Taget til efterretning.  

Arbejdet med skolens udeareal 

Henrik 

Der er sendt ansøgning ind på en ny 

multibane. 

 

Meddelelser       

Fra forældrerepræsentanter  

 

  

Fra elever 

Elevrådet arbejder igen. Planlagt fest den 2. juni 2022., samt besøg på Rådhuset. 



Fra forældreforeningen      
Fra medarbejder rep.   

 

   

Fra ledelsen   

Personalesituationen PT 

Arbejdsmiljø/Sygefravær  

Emneuge og skolefest 

corona 

 

Skoleårets planlægning 

Status 

 

 

 

Bestyrelsen blev orienteret. 

Skolen har været udfordret på mange 

Corona tilfælde. 

Det er blevet løst på udmærket vis af skolens 

personale, hvor vi har rykket sammen i 

bussen. 

 

  

Fra formanden  

 

 

 

  

Næste møde  

 

Tirsdag den 19. april kl. 18:00 

 

  

Evt.    

 

Tak for god ro og orden!   

 
   

   

  

Med ønsket om et godt møde – venlig hilsen Ann og Anders 

 

 


