
Referat fra bestyrelsesmøde i Forældreforeningen 07.12.16. 
 

1 Valg af referent 
a. Jette Berg 

2 Godkendelse af dagsorden 
a. Godkendt 

3 Nyt ved Kirsten Skov 
a. 1.G laver SRP 
b. 3.G laver stor opgave. 
c. Rundt om adventskransen, hyggeligt. Den sidste er juleafslutning. 
d. Der er besparelser på vej. Der er nogle tiltag på vej der kommer næste skole år.  
e. Nu undervisningsminister. Der bliver ikke nogle ændringer i optagelsesordningen. 

Der er en indsats for at holde på elever af anden etnisk baggrund. 
f. Salling fonden er søgt for at få en multibane. Der er kommet afslag. 

4 Økonomi ved kasser Inge Riis Jacobsen 
a. Der er kommet 7 nye indmeldelser i forældreforeningen efter at vi har annonceret 

ekstra. 
b. Vi har ca. 70.000 at bruge til legater og arrangementer. 

5 Evaluering af Glen Riddersholm arrangement 
a. Har var meget direkte. Og god at høre på. Rettet en del mod erhvervslivet. Der var 

for få unge mennesker. 
b. Hvordan får vi flere til arrangementerne? De unge. Skal vi få lærerne til at give 

mødepligt til nogle arrangementer, til brug i undervisningen i relevante fag. Kirsten 
får nogle lærer på sagen. 

c. Når Jørgen Leth kommer til forældrene om aftenen og noget til de unge om dagen. 
Der er arrangeret noget fra dansk faggruppen. Vi hører om det kan gøres til et 
fælles arrangement for unge og forældre. 

d. Arbejdsgruppe til at få opslag til hjemmesiden og invitation til maillisten ud 
nedsættes. Michael og Inge. Checkliste til arrangementer udarbejdes til næste 
gang. 

6 Behandling af legatansøgninger. 
a. Diskussion om mulige andre legater at give. Evt. Til Ghanaklassen, mere til den gode 

kammarat, evt. til den gode kammarat i 1. G. 
b. Der er givet i alt 27.200 Dkr. Som rejselegater til 2. og 3. G’erne. 

 
7 Udgivelse af ”Nyt – efterår 2016” 

a. Forsinket. På vej. Elever i gang med arbejdet. Skal linkes op til hjemmesiden. 
 

8 Opdatering af hjemmeside, billeder og tekst til diskussion. 
a. Der tages billeder til hjemmesiden. 
b. Teksten til hjemmesiden diskuteres næste gang 
c. Historiske arrangementer slettes på hjemmesiden. 

 
9 Planlægning Af Sara Slott Petersen event samt Tilbage til skolebænken 

a. SS arrangeres af M og S i gruppen nedsat. 



b. Tilbage til skolebænken. Onsdag d. 08.03.17 kl. 19.30. Når det skal annonceres skal 
der være fokus på Frikvarteret. Det der bydes ind med skal komme fra lærerne.  
Nyt navn? Frikvarteret.  
 
Jøren Leth 26.04.17. 
 

10 Dato for næste bestyrelsesmøde. 
a. 16.01.17 

 
11 Eventuelt. 

a. Mail fra bestyrelsen til medlemmerne i forældreforeningen med glædelig jul og info 
om arrangementerne i foråret. 


