
!!!!!!!! 

Bestyrelsesmøde igen tirsdag d. 2.dec. kl. 19.00 på Kassebølle Friskole. 

Dagsorden for mødet. 

Tilstede: Lise, Jeanne, Trine, Ingrid, Kristina, Lone, Ingvard, Peter, Anders og Bitten 

Referent: Bitten 

1. Godkendelse af referat fra sidst. (huske udskrift af foregående referat til underskrift) 

Kristina printer referater ud til næste bestyrelsesmøde fra november og december. 

2. Godkendelse af dagsorden. 

3. Orientering fra : 

! ! 

a) Jeanne - skolens hverdag m.v. 

Klasselærere orienterer de berørte klasser angående vikarere. 

b) Om SFO’en 

Birgit hjælper til i SFO`en og Trine Ubbe hjælper til. Vi arbejder på at finde en fast vikar indtil sommerferien. 

c) Medarbejderne 

Vi er glade for Vicki, hun er erfaren og garvet. Trine Ubbe er også super god. Vi har det godt, samtidig 

med at vi er presset tidsmæssigt. Alle de afviklede 3-parts-samtaler har været gode. 

Lærerne er glade for det tætte samarbejdet med bestyrelsen i denne tid. 

! ! 

d) Bestyrelsen 

Ingvard er så meget på skolen, som han kan, for løbende at have fingeren på pulsen i skolens 

hverdag. 

4. Skema og lærertimeforbrug - skema efter jul - idræt efter jul. En drøftelse om hvordan 

ressourcerne bliver brugt bedst muligt, så både medarbejdere og elever får et overskueligt 

skema som muligt. 

Der indsættes en udvalg - Trine, Jeanne og Ingvard, Peter. 

De kigger på skemaet ud fra elev-perspektiv, så det ser fornuftigt ud. Dette skal være klart til januar. 

Økonomien skal med ind over. Vi skal se på, hvordan lærerkræfterne kan bruges optimalt. 

Dette skema skal fungere fra januar til sommerferien. 

5. Budget og økonomi bredt - herunder bl.a. 



Likviditet - vikarforbrug - forøgelse af kassekredit - nyt om leasingaftaler 

Likviditeten er stram over de næste måneder, men der er en positiv udvikling. Vi forventer at 

kassekreditten 

er væsentlig nedbragt til sommerferien. 

Ingen yderligere forbrug på vikar indtil nu. 

Leasingaftaler er blevet gennemgået med leasingfirmaer. Lise og Lone er gået ind i det. 

6. Skolepenge - en forespørgsel ( Bitten ) 

Vi afventer svar fra fordelingssekretariatet, som kommer her i december 2014. Bestyrelsen vil så 

fordele pengene efter faste kriterier og dette tages på møde i januar/februar 2015. 

7. Forældremøde onsdag d. 3.dec. 

Dagsorden.(tidsrammen 16.30 - 17.30) 

1) Hvad er der sket - kort orientering. (Ingvard) 

Dette er en personsag, som vi ikke må orientere yderligere om, end det allerede skete (orienteringsbrevet) 

Vi skal holde os til det juridisk korrekte og vi har fået juriske rådgivning. 

2) Orientering om forlængelse af kassekredit, som kræver en ekstraordinært generalforsamling. 

Dette afholdes tirsdag den 6. januar 2015. 

Vi ønsker desuden, at få 2 ekstra personer til bestyrelsen her og nu og som påtænker at stille op til 

bestyrelsen til april. (Lone) 

3)Hvad så nu? 

Formål: Afklaring om, hvad der gøres nu og bestyrelsen vil samle op på eventuelle hængepartier. 

Det pædagogiske og faglige: 

Jeanne orienterer om, hvordan det faglige dækkes nu. 

Vinterferien er nu afklaret efter tilbagemeldinger fra forældrene. Vinterferien bliver uge 7 

Bitten samler op på eventuelle spørgsmål om det faglige, som bestyrelsen vil tage med og få afklaret. 

4) Ledelses-situationen (Lise + Bitten) 

Formål: Vi vil rigtig gerne høre, hvad forældrene tænker om ny ledelse på Kassebølle fremadrettet. 

Dette er en høring, som bestyrelsen og lærerne gerne vil tage med fremadrettet, når vi kigger på 

stillingsopslag og hvordan ledelse ser ud fremover. 

Ledelse fra nu til sommerferien. Vi har brug for tid og derfor er Jeanne konstitueret indtil videre. 

(Lise) 



Hvad gør vi med ledelse. Hvilken “ledelses-stil” kunne passe til vores skolekultur? (Bitten) 

Bestyrelsen fordeler sig i grupperne. 

Vi vil gerne høre alle og have det skrevet ned. Der skal i hver gruppe være en referent. 

Grupper: Vi vil rigtig gerne høre forældrenes gode råd, anbefalinger og tanker omkring ledelse på 

Kassebølle friskole. 

- Hvordan ledelse i forhold til vores værdigrundlag? 

- Hvad er vigtig i forhold til vores skolekultur? 

- Kan vi lære noget af vores erfaringer fra tidligere? 

- Visioner i forhold til ny ledelse? 

Hvad er vigtigt for god ledelse i forhold til vores skolekultur her på Kassebølle? 

8. Valg af revisor 

Vi fastholden den revisor, vi har nu. 

9. Lokaleanvendelse - varmebesparelser, hvis muligt. 

Bliver lokalerne brugt optimalt fx lokalerne omkring indskolingen. Der er muligvis også “el-penge” 

at spare. 

10. Musikskolen - en regning - afklaring om aftale. 

11. Praktiske opgaver - bl.a. muligt utæt tag. 

Det dråber fra en udluftning, der skal skiftes filter konstatere Trine. Kristina hører sin mand. 

12. Eventuelt 

Nis mindes om at lægge referater ud på hjemmesiden og Peter tjekker, hvad der ligger af aftaler 

med Nis omkring opdatering omkring hjemmeside med andet. 

Fredag den 19.12. mødes vi kl 13.30 - Jeanne melder ud til alle ansatte. Ingvard køber ind til en 

enkelt rejemad. Jeanne melder tilbage med hvor mange der kommer. 

Julefrokosten rykkes til den fredag 23. januar 2015. 

Mail fra Poul Bjørnsted, hans mail sendes rundt med referat. 

13. Bestyrelsen holder møde alene. Personalesag 

Med venlig hilsen 

Ingvard 


