
DAGSORDEN Bestyrelsesmøde på Helms Skole /mødelokalet 

 

Dato: Tirssdag d. 15. marts 2022, kl. 18:00-20:30//i mødelokalet 

Til stede:  Lars Denholt(formand), Marcel Bigum (suppleant), Flemming Mark (kasserer), Laila 

Teilhoff (næstformand), Michelle Kruse (best.medlem), Sara Gro Kastrup Petersen 

(best.medl.), Jens Horn Rasmussen (skoleleder),  Jytte Svendsen 

(viceskoleleder)Elisabeth Vildhøj (medarb.repræs.) & ( AMR) –  

 Charlotte Fries – revisor – deltager via videolink på pkt. 1 

Afbud:  

Referent: JS 

Vi sørger for sandwich samt drikkelse under pkt. 1.  

 

1. gennemgang ved 

revisor – Årsrapport 

2021 

Kl. 18:00- 19:00 
Charlotte deltager via videolink i mødelokalet 
Årets resultat er ca. 403.491 kr.  
Der er budgetteret med 197 elever, og der var 198 elever 
Forslag om at lægge klassekassekonti ud til forældrene. 
Skolepengene for 5. til 8. klasse forhøjes fra kommende skoleår med 1200 kr.  
Til gengæld skal der ikke længere indbetales 100 kr. pr måned til opsparing i 
den samme periode 
Ros fra revisor til skolens økonomi. 

 
2. Godkendelse af dagsorden 
 

 
Godkendt 

 
3. Godkendelse af referat 
 

● vedhæftet 

● Godkendt 

 
4. Formanden 
 

 
● Siden sidst 

Flemming og Lars har byttet status, så Flemming nu er kasserer og 

Lars er formand 

● GF 2022 

Lars snakker med kandidater, som ønsker at stille op til bestyrelsen. 

Diskussion af skolens vedtægter, som måske trænger til en revidering. 

● Bygninger- status  

Nr 10 har fået renoveret lærerforberedelsesrum og facaden er blevet 

sandblæst 

En kloakledning skal renoveres 

Skifer på SFO tag skal skiftes 

Vi skal have lavet en plan for bygningsmassen. En fagmand skal lave 

en prioriteret rækkefølge for renovering af bygninger. 

Nye sæder til stole i 8.og 9. klasse skal indkøbes. Vi køber nogle få 

sæder og afprøver dem i klasserne. 

 

 

6. Skoleleder ● Elevtal – aktuelle og kommende 

Et par elever har forladt os siden sidste bestyrelsesmøde.  

Nogle elever fra 8. klasse vil på efterskole. 

Nogle elever i 6. klasse ønsker at fortsætte i 7. klasse på elitesportsskole 

Vi skal diskutere vores kerneværdier og profil - faglighed, trivsel. 

Exitinterview med forældre kunne tages i brug. 

 



Vi forventer, at elever i 0. klasse går i SFO 

 

● Årsplan – kalender for skoleåret 2022/23 – udsendes før mødet 

Der er udarbejdet en kalender, så vi kan reducere på antallet af vikarer, og 

således at SFO-personale i højere grad bliver inddraget i indskolingen. 

Planen er fremlagt for personalet 

 

● Medarbejdersituation – ift. SFO/TAP/Pæd. Personale ( herunder 

meddelelse omkring fastansættelse efter endt prøvetid af TAP Tina 

Bromberg Lind samt SFO-afd. Leder May Sørensen Nielsen 

 

 

● Eksamensafvikling afgangsklasse maj/juni 2022 

Eleverne skal op i dansk, matematik og engelsk. Resten er annulleret pga. 

Corona. 

Vi laver en afslutning med P-fag for 7. og 8. klasse i stedet for folkeskolens 

prøve. 

 

● Net-etik tiltag – med forældremøder – tilbagemelding /JS 

Vi har afholdt et møde om netetik med Brian Sørensen fra SSP som 

foredragsholder for 4. - 6. klasse.  Her deltog 30 forældre. Vi har endnu et 

forældremøde den 28. april, som primært er målrettet mod 0. - 3. klasse. 

Brian har desuden lavet et undervisningsforløb med 4. – 7.klasse om 

emnet.  

 

● Status hjemmeside /JS 

Vi arbejder på sagen 

 

 

 
7. Økonomi 
 

Første udkast til ledelsesberetning  Årsrapport 21 fremlægges 
Saldobalance – foreløbig for 2021 
Vi passer på pengene.  
Vi slår en lærerstilling op, hvor vi søger en lærer til drengegymnastik, 
musik og måske billedkunst 

8. AMR 
Nyt fra medarbejder-
repræsentanten 
 

● AMR / EV 

● Nyt fra alle medarbejdere ift. arbejdsmiljø/EV 

Nyt fra alle medarbejdere ift. andet /EV 

Vi løber stærkt i øjeblikket.  

Det har været en turbulent periode pga. af Corona og mange nye tiltag, 

mange nye kolleger 

 

9. evt.  ● Madordning nedlægges 

● “Frugt” i SFO diskuteres 

● Den 6/4 kl. 17.30 til 19 ekstra bestyrelsesmøde 

10. Bestyrelsespunkt Tilbagemelding på LUS med skoleleder // kl. 20:00-20:30 

  

 
 

 

 

 

Mvh. Flemming 


