Bestyrelsesmøde
Tirsdag, 30.06.20 kl. 16.30 – 17.30
Afbud: Rikke, Dorthe

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tak til afgående bestyrelse, herunder især tak til dem, der går ud
Velkommen til ny bestyrelse
Underskrifter på kandidatliste
Mødeplan for ny bestyrelse
Konstituering af ny bestyrelse
Gensidig orientering
Eventuelt
Besøg i nyt indskolings/ SFO-hus

Referat:
1.KM sagde tak til den afgående bestyrelse og takkede specielt for, at bestyrelsen har
arbejdet på det værdimæssige plan og vist tillid til, at skolens personale udfører
opgaverne i hverdagen.
2. Der blev budt velkommen til den nye bestyrelse – med en kort præsentation af hver
enkelt.
3. Den underskrevne kandidatliste sendes til Assens Kommune som konstatering af
valget.
5.Bestyrelsen konstituerede sig med formand, Susanne Holm og næstformand, Gitte
Ingerslev. Til lykke med valget!
4. Mødeplan kort omtalt – bestyrelsesmøderne ligger på tirsdage kl. 16.30 – 18.30. Evt.
forfald meldes til formanden eller ledelsen.
6. Gensidig orientering:
KM orienterede om ”mini-indvielsen” af ny indskolings/ SFO-fløj, fredag, 14.08.20 kl.
13.30 – 15.00. Vi fastholder den store indvielse, torsdag, 20.05.20, hvor vi kan invitere
bredt og flere, herunder lokalsamfundet og tidligere elever.
KM orienterede kort om Gummerup Skoles situation og om, at vi er i gang med
ansættelsesforløb for ny lærer, fordi lærer, Mette Jensen har fået andet job og fratræder
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Tommerup Skole. Vi forventer ansættelsessamtaler i uge 30. Gitte og Susanne ville kunne
deltage.
Forældremøder i kommende skoleår: bestyrelsen bytter internt, hvis behov. Liste vedlagt
referatet.
Eventuelt: Sinja og Line går videre med at undersøge ideen om at sælge dele af
Pilebohuset, som bliver taget ned i den kommende tid.
Omtale af tyveri af elevs sko i garderoben. Kan/ skal/ må vi sætte videoudstyr op i
garderoben?
8. Rundvisning i det nye indskolings/ SFO-hus.
God sommerferie til alle!
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