
Referat til bestyrelsesmøde tirsdag d. 24 marts kl 19.00 

 

Deltagere: Jeanne, Lone, Lise, Kira, Peter, Selina, Anders,Peter, Ingvard og Bitten 

Referent: Bitten 

1. Godkendelse af referat fra 3.3. (Ingvard har kopieret og det bliver underskrevet) Godkendt! 

2. Godkendelse af dagsordenen. Godkendt. 

3. Orientering fra 

1. Jeanne herunder SFO`en 

Vi har haft en lang sygdomsperiode og nu Ingrid med svær lungebetændelse. Trine 

(leders) tidligere kontor, er nu indrettet til 9. klasses eksamens forberedelse. Vi skal ved 

fælles hjælp have styr på kontoret så mapper og andet fra Trines tid, er sorteret, så 

kontoret er klar til den nye skoleleder. 

1.skoledag efter sommerferien bliver 12. august. 2015. Der bliver udarbejdet en ferieplan 

for næste skoleår, der kommer til at ligger på hjemmesiden. 

Anette er rigtig glad for samarbejdet med Ann-Marie og Lotte i Fritteren. 

1. Medarbejderne 

Medarbejdere skal huske at udfylde fraværsseddel, når de er syge eller andet. Lykka har 

sedler på kontoret. Husk at minde medarbejdere om det. 

 

4. Opsamling på værdidebatmødet 

Vi samler op på ideer både til skoleleder stillingsopslaget og fremadrettet. 

Ansøgningfristen er den 26. april 2015. Den kommer på jobnet, friskolernes hjemmeside 

og vores egen hjemmeside i denne uge 13 . Ansøgerne kan henvende sig til Ingvard. 



Jobssamtaler falder i uge 18 

Generalforsamlingen er den 21. april 2015. 

5. Økonomi 

Budgettet forløber som planmæssigt. Fripladstilskuddet er nu fordelt. Dejligt for alle, at det 

er på plads. 

6. Generalforsamling 

Indkaldelsen til generalforsamlingen 21. april 2015 sender Jeanne ud med fredagsbrev. 

Tilsynsførende (Vibeke Lunddal) kontaktes af Jeanne. Forslag til vedtægtsændring ang. 

Procedure af afskedigelse eller bortvisning af leder. Ingvard kontakter friskoleforeningen, 

for at tjekke op på hvordan sådan en vedtægtændring kan lyde. 

Revisoren skal have regnskabs-bemærkninger fra bestyrelsen og Jeannes årsberetning, 

inden generalforsamlingen. 

7. Forslag til arbejdsgrupper og ansvarsområder for forældre til fremlæggelse på 

generalforsamling. 

Vi vil gerne have kontaktpersoner til alle udvalg, så vi kan følge med i deres arbejde og de 

kan melde tilbage til skoleleder og bestyrelse fremadrettet. 

Vi tager disse udvalg med til næste bestyrelse. Der hvor der en engagement, der sker der 

noget. 

1. Legeplads (Birgit er ved at samle gruppe) 

2. Bygninger – herunder undergrupper 

3. Taget i vinkelhuset (Ingvard tjekker op på situationen) 

4. Rengøringsgruppe (Gwendolyn er muligvis interesseret) 

5. PR & hjemmeside (Peter) 

6. Fondsudvalg 

7. Musikskolen (Kira og Bitten) 

8. Udvikling af overbygning 

9. Lejrskole og ekskursioner (Gwendolyn) 



10. Skolekøkken (Kristina) 

11. Børnehavegruppen (Selina, Peter og Lene) 

12. Overvej andre... 

 

8. Annoncering – klargøring af hvad der skal dækkes ind bogligt og kreativit – 

tidsfastsættelse for ansættelsesforløb for kommende lærere. 

Jeanne og Anette laver udkast og sender til Bitten. Hun samarbejder med Torben. 

Vi søger flere lærere og pædagogisk personale. 

Pædagogisk søger vi i SFO´en: 2 stillinger – 1 stilling på 24 timer om ugen og 1 stilling på 

12 timers om ugen. En person der vil være indstillet på samarbejde mellem skole og 

fritterordning. 

Annoncen slås op hurtigst muligt og ansøgningsfrist 17. maj 2015 og samtaler i uge 22. 

 

9. Ansøgninger 

Vi slår alle stillinger op. 

 

Forslag: Vi skriver allerede nu, hvad vi ønsker i forhold til bustider for det kommende år. 

Dette er et punkt til næste møde. 

Lærererne er begyndt at evaluere dette skoleår og så fremlægger de det på 

bestyrelsesmødet fremadrettet. 

Mandag 4. maj begynder grønærterne og det bliver med fuld musik. 

 



Udenfor dagsorden tages skyldnere op, da det er personsager, der skal vurderes. Jeanne 

deltager. 

 


