
Dagsorden
Emne: Ordinært bestyrelsesmøde 

Formål med mødet: 

Data om mødet

Dato: 11. maj-2016

Tid: ca. kl.19.00 - 20.00 – Internt bestyrelsen kl. 20 - 21

Sted: Kassebølle

Mødedeltagere: Carsten, Rikke, Anne-Dorthe, Jeanne, Benny, Bitten 
og Susanne
Afbud: Cathrine og Ann-Charlott
Referent: Bitten

Dagsorden: Uddybning: Ansvar: Varighed:

1. Godkendelse af 
referat og justering af 
dagsorden.

2. Præsentation

3. Nyt fra skolen og 
fritter

Forslag fra Lone og Bitten, at referatet bliver printet ud samme aften som 
mødet afholdes, så vi er så effektive som muligt.
Vi printer ud og får styr på underskrifterne Bitten og Lone.

Kort runde, hvor man præsenterer sig.

Benny, Jeanne, lærer og elevrepræsentanters punkt.
1. Maj begyndte vi med 2 nye grønærter. Den ene har valgt at flytte til 
Ørstedsskolen, desværre.
Der er flere børn på besøg og på vej.
Der er obs på, at nogle klasser er store og der arbejdes på, hvordan det 
løses fremadrettet.
Der arbejdes på flere temadage.
Der bliver igen ansat en årsvikar i stedet for Rasmus næste år.
Fritteren laver en arbejdsdag mandag den 23.maj og det går rigtig fint der.
Indskolingen er noget, vi skal have på dagsordenen. Det bliver et fast punkt
og det skal også på lærermødet. Vi skal have lavet en strategi.
Lærerne har det godt og godt samarbejde.

Bitten og Lone

Benny, Jeanne 
og lærerrepr.



4. Støtteforening

5. Rengøringsstilling

6. Økonomi

Disse punkter udskydes til 
næste møde.

7. Generalforsamling

Der kom en række forslag, vi 
når det, der er tid til.

8. Kommunikation og 
samarbejde med 
forældre.
(Dette punkt videre 
føres til næste møde, 
da det er et længere 
punkt med en del 

Nyt fra støtteforening. 
Energirapporten. De vil gerne søge fonde og ønsker at vide, hvad der er af 
penge til det. Carsten fra bestyrelsen vil gerne stå for at få lavet en 
besigtigelse over skolens stand og en prioritering af opgaver. Carsten taler 
med Peter J og Jan. Benny råder over det beløb, der er afsat i budgettet. 
Det er støtteforeningen, der søger fonde og hvis forældrene har nogle 
ønsker, vend det gerne med støtteforeningen.
Nyt initiativ: Fællesspisning en gang om måneden.

Der er slået en stilling op.
Vi ønsker alle en bedre rengøringsstandart. Vi skal have lavet en beregning
inden, det endelig besluttes. Benny laver en beregning. Carsten taler med 
Finn, da han gerne vil hjælpe ham.

Nyt omkring økonomi

Evaluering af Generalforsamlingen
FX ny procedure; at alle præsenterer sig inden valget.

Der kom en række forslag
 Kig på vedtægterne omkring fristen for indkomne 

forslag. 
 Det kunne være interessant at kigge på det indeværende 

års budget. Forslag til næste år.

Forslag fra Generalforsamlingen omkring kommunikation og samarbejde 
med forældrene

 Snak om kommunikation og konflikthåndtering, så der 
ligger en form på, hvordan fx konflikter løses.

 Hvad kan vi gøre, så der kommer flere forældre – kunne 
man have forberedt generalforsamlingen bedre?

Jeanne fra 
støtteforening

Benny

Benny og Lone 

Alle



forslag)

9. Formålsdebatmøde

10. PR

11. Mødedatoer til årets 
bestyrelsesmøder

 Arbejdsdage – forslag; Forældreforpligtelsen skal meldes 
klart ud fra begyndelsen. Kan man fx betale sig fra det eller 
kræve at forældre, der ikke kommer skal betale? Kunne man 
lave arbejdsdag om til aktivitetsdag, så det kunne lokke lidt 
mere. Kan kommunikationen være mere personlig fx personlig
henvendelse? En ide – at det både er fredag og lørdag, der er 
arbejdsdage. Hvordan med det regnskab, der blev 
præsenteret med timeoptælling?

 Konkret forslag til ankomst af nye elever og forældre. 
Forslag; kan der være elevrundvisere i hver klasse. Kan der 
være fx venskabsforældrepar, der kan tage godt imod nye 
forældre med hjælp og orientering. Fx Brochure med info om, 
hvad får du og hvad forventer vi af dig, som ny elev og 
forældre på Kassebølle friskole. Evaluere fx med nye forældre 
og elever om, hvordan introen har været på friskolen.

 Evaluere med forældre ved skoleårets afslutning.
 Kommunikation – det skal samles mere, der er for mange 

platforme, man skal orienterer sig efter. Kan man forestille sig,
at der kom en sms?

       (Dette punkt har været oppe før – der skal besluttes 
noget)
 Forældrekontrakt – de sidste 2 linjer, kan være forpligtelser,

der skrives under på. (Gwendolyn)

Kommentar fra Generalforsamlingen til formålsdebatmødet
 Formålsdebat: Hvad er det vi skal og hvorfor?

Der mangler at blive samlet op på formålsdebatten. Det er Bitten og 
Lottes ansvar. Der var rigtig mange gode forslag bl.a. at lave en 5 
års visionsplan m.v. Der vil ligge en opsamling klar lige efter 
sommerferien. 

 Forslag fra Generalforsamlingen i forhold til PR

Alle

Alle



12.  Eventuelt
 Brug medierne fx i forbindelse med dette års fine overskud 

+ og elevtilgang.

Ann-Charlotte har et forslag om, at møder eventuelt kan afholdes 
morgen/formiddag?
Onsdag den 15. Juni. Kl. 19.00 – 21.00. Vi aftaler næste års mødedatoer på 
første møde efter sommerferien.

Vi skal lave et årshjul.

 


