
 
 

Tirsdagsnyt den 22-03-2022 
 
 
Kommende aktiviteter: 
 
24. marts De kommende ”Mini-Spirer” (forår-sfo) 

kommer på besøg fra 10.00-12.00 
30. marts SSP kommer til 8. klasse kl. 10.05, og snakker 

om det gode Unge Liv. Samme dag er der 
forældremøde med 8. klasses forældre fra 
17.00-18.00 

31. marts-1. april ” Alt det vi ikke nåede” for 7.-9. klasse 
1. april  Mini-Spiren starter. 
Uge 14  8. klasse skal i skolepraktik hele ugen 
7. april  Generalforsamling kl. 17.00 
9. april-18. april Påskeferie 
Uge 16  8. klasse på lejrtur til København sammen med Jens og Lene 
20. april  1.-3. klasse kulturel rygsæk 
Uge 17  7. klasse på lejrtur til Bornholm sammen med Sigurd og Tine 
 
 
Skriftlige prøver 2022 
Vi efterlyser forældre, der har mulighed for at hjælpe som prøvevagter til de skriftlige 
prøver. Man behøver ikke melde sig hele dagen, man kan sagtens nøjes med et par timer 
- det er også en hjælp. 
Det drejer sig om: 
Mandag d. 2. maj: Dansk, skriftlig fremstilling, klokken 9 – 13.30 
Tirsdag d. 3. maj: Matematik, klokken 9 – 14.15 
Onsdag d. 4. maj: Retskrivning, læsning, klokken 9 – 11.15 
 
Har man mulighed for at hjælpe, skal man give besked til Lene.  
Vi bruger dog ikke 9. klasses forældre til prøverne. 
 
Fællesspisning torsdag den 5. maj 
Fællesspisningsudvalget har fundet en dato til næste fællesspisning, som er torsdag den 
5. maj kl. 17.30 - 19.00. Sæt gerne kryds i kalenderen, der bliver lavet en invitation hurtigst 

muligt.       

 
 

Generalforsamling og bestyrelsesarbejde 
Det er efterhånden længe siden, vi har kunnet opfordre forældre til at komme til 
generalforsamling, da vi de seneste to år har været ramt af Corona.  
Der er derfor efterhånden nok en stor gruppe af nye forældre, der ikke har haft mulighed 
for at deltage i en generalforsamling og derfor heller ikke helt ved, hvordan vores 
generalforsamling forløber, og hvad det vil sige at sidde i bestyrelsen, så hermed en lille 
orientering om bestyrelsen. 



 
I år er 3 medlemmer på valg – to har valgt at genopstille og en genopstiller ikke. 
Bestyrelsen er sammensat af både mænd og kvinder, og vi tilstræber en så ligelig 
kønsfordeling som muligt – Det er rent faktisk et lovkrav. 
 

Som bestyrelse har vi blandt andet fokus på at sikre, at de kompetencer, der er brug for i 
bestyrelsen, er til rådighed, dvs. vi sørger for, at vi hver især kan bidrage med noget 
forskelligt til bestyrelsesarbejdet. 
 
Vi vil gerne opfordre til at møde op til generalforsamlingen – det er ikke ensbetydende 
med, at man skal stille op, men det er en god mulighed for at komme og høre, hvad der 
sker på skolen, og hvad bestyrelsen har været optaget af i året, der er gået, men også et 
lille kig ud i fremtiden. Skolelederen vil ligeledes komme med et indlæg, og skolens 
tilsynsførende vil fortælle om det tilsyn, han har lavet i årets løb. 
I år skal der også vælges ny tilsynsførende på generalforsamlingen. Derudover vil 
regnskabet blive gennemgået. 
  
Lidt om bestyrelsen 
Bestyrelsen, som er skolens øverste myndighed, vælges på den årlige generalforsamling. 
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf mindst 5 skal være valgt blandt forældre til 
børn på skolen og 2 valgt fra skolekredsen. Skolekredsen består af forældrene samt 
andre, der føler sig knyttet til skolen og ønsker at bidrage til skolens opretholdelse. 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. 

Derudover er der underudvalg som eksempelvis bygningsudvalg og ved behov for 
ansættelse af fast personale nedsættes et ansættelsesudvalg fra gang til gang. 

 
Bestyrelsesmøderne 
Der er gennemsnitligt 1 bestyrelsesmøde pr. måned. Datoer for disse møder fastlægges af 
bestyrelsen på første bestyrelsesmøde efter konstitueringen.  

Formanden udsender dagsorden til bestyrelsesmøderne. 
Skolelederen, vicelederen, en repræsentant for de ansatte og skolesekretæren deltager i 
bestyrelsesmøderne.  
Orientering om og opfølgning på skolens budget er altid et fast punkt på dagsordenen. 
Det enkelte bestyrelsesmedlem har gennem bestyrelsesarbejdet mulighed for at præge 
diskussionerne og beslutningerne omkring skolens drift og skolens værdier.  
Fortrolige punkter er på en særskilt dagsorden for et lukket bestyrelsesmøde, hvor kun 
bestyrelsen og skolens ledelse kan deltage. 
 
 
Ansvar 
Bestyrelsen har ansvar for den overordnede ledelse af skolen og dermed ansvar for, at 
skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med vedtægter og lovgivning. 
Skolelederen har ansvaret for den daglige drift af skolen. 
Skolelederen og lærerstaben har ansvaret for undervisningen, herunder indhold og det 
faglige niveau. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


