
Dagsorden og referat 
Dato: 22.02.2018 Tid: 17.00 – 19.00  Sted: Mødelokalet 

 
Mødedeltagere:  
Astrid Leick Siegumfeldt  
Carsten Tønnes 
Hans Jørgen Hanghøj Dam 
Helle Fraes Dittmann 
Janne Frausing Østergaard 
Karina Møller Sommer 
Peter Bogh Lindgaard 
Birgitte Davidsen 
Anne Rafn  
Elisabeth Dahl 
Julie Klitte 

 
Referent: Anne Rafn 
Mødeleder: Hans Jørgen Hanghøj Dam 

 
Afbud:  
Karina Møller Sommer 
 
Fraværende: 

 

 Punkt Hvad skal vi udrette? Beslutninger/bemærkninger 

1 Godkendelse af dagsorden  Godkendt 

2 Nyt fra/meddelelser: 
Formanden 
Ledelsen 
Medarbejdere 
Elevrådet 

Orientering Alliancen arbejder for en ”Hal 2”.  
 
Ansættelsessamtaler d. 22.marts til barselsvikariat. 
Arbejdstilsynet har været på besøg. Vi har fået en grøn smiley med 
forbehold for at taget i A- og B-hus skal skiftes. 
Vi håber på, at der i samme omgang skiftes ventilationsanlæg for 
at sikre et godt indeklima. 
Der starter ungdomsskolehold i A-huset i næste uge. 
Arbejdet i kælderen i B-huset er næsten færdigt. 
Der skal sættes lyddæmpning op i billedkunstlokalet. 
Forældreintra bliver om et år udfaset. Den nye platform hedder 
Aula. 
Politikkerne har en opmærksomhed på antallet af elever, der ikke 
er erklæret uddannelsesparate. UU går ind og hjælper i forhold til 
disse elever. 
7 elever fra skolen er med på Juniortalent på Paderup Gymnasium. 
 
Lejrskole: Det er svært at få pengene til at slå til både i forhold til 
overnatning og mad. 



5 og 6. klasserne er ved at gøre klar til sæbekasseløbet. 
 
Birgitte har haft møde med to fra elevrådet. Elevrådet er kommet 
godt i gang og præsenterede deres ønsker. 

3 Valg til skolebestyrelsen Valgmøde Birgitte sender ”Stem på mig” link til interesserede kandidater. 
Der er brug for mindst to nye kandidater og to suppleanter. 
Sidste frist for opstilling er mandag d. 5. marts kl. 12. 

4 Aftalemål for Munkholmskolen 
Bilag 1 

Orientering om de fremtidige 
aftalemål 

Rigtig fin rapport om skolen. 
Gennemgang af og snak om rapporten. 

5 Budget Første orientering Første orientering om tildelingen til skolen og SFO-en 

6 Princip for klassedannelse 
Bilag 2 

Revidering af princip Udsættes til næste møde 

7 Ansøgning om kortere skoledag Orientering om muligheden Udsættes til næste møde 

8 Evt.   

9 Oplæsning af referat Godkende referat Godkendt 

 

 


