
 

Referat af bestyrelsesmøde på Langelands Efterskole d. 29. november 2018 kl. 

18.30 på lærerværelset 

Fremmødte: Jesper, Anders, Ida, Carsten, Klaus, Andrea, Nadja, Jeanette, Lone, Preben 

Afbud: 

Orienteringspunkter: 

1. Skolens dagligdag 

a. Andelen af elever med udfordringer er stor.  

2. Ledelsens fokuspunkter 

a. Sygemeldinger 

b. Procedurer og handleplaner i forhold til selvskade m.m. 

c. Indføring i opgaver, overlevering 

Herunder foreløbig fordeling af ansvarsområder 

3. Status elevtal nuværende hold og 19-20 

4. Status bemanding 

5. Foreløbigt økonomisk overslag på indtægter 19-20 

6. Ny ferielov 

 

Punkter til drøftelse: 

 

7. Status, økonomi og resurseforbrug i forhold til renovering og vedligehold - energiundersøgelse 

8. Selvevaluering bilag 1 og 2 

9. huset udlejning 

10. Efterskolemesse Roskilde  

11. Evt. 

 

  



 

1. Skolens dagligdag 

a. Andelen af elever med udfordringer 

Lone orienterer om skolens dagligdag og elever. 

2. Ledelsens fokuspunkter 

a. Sygemeldinger 

Astrid er sygemeldt fra d. 10/12. 

Mads er pt. sygemeldt men varetager indtil videre film. Vikardækningen er på plads indtil nytår. 

 

b. Procedurer og handleplaner i forhold til selvskade m.m. 

Ledelsen arbejder stadig på en procedure. 

c. Indføring i opgaver, overlevering 

Herunder foreløbig fordeling af ansvarsområder 

Preben fremlægger forstanderens og viceforstanderens fordeling af timer. Bilag udleveret. 

Punkt vedrørende ”nattevagtsløsningen fremover” skal med på et kommende bestyrelsesmøde. 

3. Status elevtal nuværende hold og 19-20 

44 elever d.d. i indeværende år. 40 elever d.d. for næste skoleår. 

4. Status bemanding 

Orientering ved Lone. Læs udleverede materiale. 

Vi holder den kurs som er sat i forhold til fordelingen af ledelsestimerne. 

Punkt til næste gang: Personale/vikarer 

 

5. Foreløbigt økonomisk overslag på indtægter 19-20 

Vi udarbejder et budget på 66 elever. 

6. Ny ferielov  

Punktet rykkes til næste bestyrelsesmøde. Kig på udleveret materiale. 

 

 

 

 

 



 

Punkter til drøftelse: 

 

7. Status, økonomi og resurseforbrug i forhold til renovering og vedligehold – energiundersøgelse 

Preben orienterer om det nye tiltag at ledelsen (dvs. Preben) jævnligt (pt. ugentligt) mødes med 

pedelfunktionen for at samle op på vedligeholdelsen af skolens bygninger og daglige drift af 

pedelfunktionens arbejdsområder. 

8. Selvevaluering bilag 1 og 2 

Se venligst udleveret bilag. 

Bestyrelsen godkender endelig formulering af selvevaluering 2016-2018 som bliver lagt op på 

hjemmesiden. 

Prebens oplæg til selvevaluering 2018-2020 var til debat. Der er en pædagogisk dag d. 6/2 for personalet. 

Ledelsen arbejder videre med selvevaluering. 

 

9. Husudlejning og salg af hus 

Nørrebro 190 B bliver ikke lejet ud 

Nørrebro 192, prisen bliver reguleret, så der kan laves et nyt badeværelse. 

 

10. Efterskolemesse Roskilde 

Vi vender punktet på lærermødet, om hvilke messer vi skal fokusere på. 

11. Evt. 

 

Referent: Preben Birkeholm 

 


