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Mødedeltagere: Søren, Solrun, Maria, Martin, Jan, Bo, Lene, Ulla, Henning, Christian
Afbud: Mette kommer senere
Mødeleder: Christian
Referent: Ulla
Referat:
1. Godkendelse af referat fra 02.05.2018.
Godkendt!
2. Information fra ledelsen.
Maria:
Forberedelse til det nye skoleår. Datoer udleveret til alle
bestyrelsesmedlemmer til alle arbejdslørdagene i næste skoleår.
Persondataloven: Vi er i fuld gang med at sætte form på alle de ting der skal
opfyldes, vi er på god vej, men mangler lidt endnu.
Det er nødvendigt nu at få lavet en mere aktiv IT gruppe som kan sætte ind og
få styr på og oprettet de ting der skal være styr på. Ønsker godkendelse fra
bestyrelsen til at oprette en sådan IT gruppe? Samt en evt. Repræsentant fra
bestyrelsen i en sådan IT gruppe: Søren melder sig til at repræsentere
bestyrelsen og bestyrelsen godkender at der bliver dannet en decideret IT
gruppe. Søren og Maria tar’ den herfra.
3. Information fra medarbejderrepræsentant.
Lene:
Der har været lønforhandling og er blevet enige.
Der er gang i afgangseksamen og det går rigtig godt
4. Planlægning af bestyrelsesworkshop samt valg af oplægsholder.
Forslag til oplægsholder:
Søren har søgt på LinkedIn og fået forskellige henvendelser.
Lene: En forsker til oplæg omkring sociale medier.
Christian: Børns livskundskab – Har modtaget noget materiale omkring et
forskningsprojekt omkring relations bygning
Mere fokus på at få fastlagt et emne – Tilbagevendende snak handler
om ”ondt i livet”, hvorfor får så mange børn og unge ”ondt i livet”

- IT/Sociale Medier
- Relationskompetencer
- Kulturelle Trends – Hvad bliver vi mødt af i fremtiden
Afstemning: Kulturelle Trends er valgt – Christian, Søren og Ulla søger efter en
foredragsholder.
5. Retningslinjer for forældrerådene
Bliver rykket til næste bestyrelsesmøde
6. Fremtidig kommunikation for bestyrelsen
Fremadrettet kommunikation bliver via skoleintra.
7. Underskrive forretningsorden
Hele bestyrelsen har skrevet under!
8. Tilbageblik på året der gik. Evalueringer og justeringer.
Dette punkt skal fremadrettet være et punkt i Maj, det skal rettes i årshjulet!
Henning: Hvis vi skal lære af hvordan vi behandler evt. emne, en diskussion
kan nogle gange trække i langdrag, kan vi lære af det og være bedre forberedt
og bevidst sætter mere tid af til det. En ting er klart er, at vi skal være i god tid
med størrere evalueringer og evt. dele dem op.
Søren: Der er forskel på hvor forberedt hver enkelt er, hvis vi har haft emner
der skal reflekteres overfra møde til møde!
Martin: Det er meget tydelig ledelse af bestyrelsesmøderne, både ift. Start og
afslutning af emner og tidsplan 
Ulla: Det er dejligt at der er plads til at alle kan ytre sig. Ja de blødere emner
kan nogle gange ta’ lidt længere tid, men det er skønt at mærke forskellen
imellem de forskellige bestyrelsesmedlemmer og pladsen til forskellighed. Det
skaber også fællesskab i bestyrelsen.
9. Valg af ny Revision:
Søren og Maria har holdt møde med Deloitte og bestyrelsen har enstemmigt
valgt at sige ja til et skift.
10. Evt.
Bo: Vi fik nøglerne udleveret i fredags. Vi er nu hermed bygningsejer af en
tredjedel af skolen.

Arkitekt Caspersen er sat på byggetilladelsen til cykleskurene, samt pedelskur
og ændring af pavillonen.
Rikke: Synes vi skal holde fast i den gode historie. Kattegatcenteret var så
glade for at ha’ besøg af RF.
Lene: Kan vi ændre bestyrelsesweekenden i en anden mdr. end september?
Har også en god historie. Kulturhuset/museet er så glade for at få besøg af
eleverne fra RF.

