
Referat af bestyrelsesmøde d. 13. juni 2017 
Tilstede var: Inge, Christian, Per, Maja, Jane, Anja, Anne og Mette 

1. Referat gennemgås 
2. Update fra Inge 
a. PR udvalg. Der fokuseres på PR på Facebook pga omfang og økonomi.  

b. navn – bør vi ikke andre navn til Blære Friskole og Børnehus?  

c. Maria ansat som ny lærer fra august 

d. Næste skoleår planlægges 

0-1. kl. sammen 

2.-3. sammen 

4,5 og 6. sammen.  

7.  

8-9, Sammen 

e. Musical efterspørges osse til næste år.  

f. fantastisk lejrskole – det omtales hvordan og hvorofte man vil gribe lejrskole an fremover. Der er 
forskellige ideer og muligheder.  

2. Update fra Jane 
a. Koloni med storkebørn i jagt hytte i regn – dog ok  

b. deltog i musical – fint.  

c. svær sommer planlægning.  

d. SFO i det gule hus fra august. SFO2 bliver tilbudt til og med 5. kl. 

e. ny frugtordning, hvor børn får poser med hjem. 

f. håb om at skuret snarlig bliver klar til barnevogne 

2. Update Per 
a. økonomiudvalget mødes med interval og tjekker op på budget.  

b. der er fokus på skolens energi og varmeforbrug. 

c. landsbyudvalg i mandags i Vegger. Kommunen har afsat en million til reklame for bosætning og 
interesseret i at ”bruge” Blære.  

d. navneændring skal tages op og besluttes på generalforsamling 

3. Arbejdsdag 
Det blev en god dag med god stemning. Det kan diskuteres om der fremover skal være et regulært møde 
indlagt. Ligesom nogle områder burde have haft mere styring. Fin forarbejde af Erik.  



Der nedsættes et udvalg bestående af Anne, Maja, Erik og Inge, der planlægger arbejdsdage fremover.  

4. Vuggestuepriser  
Vuggestuepriser stiger i kommunen. Vi vælger at blive på samme pris som dagplejen. Per udfærdiger 
nyhedsbrev herom.  

5. Evaluering af første år:  
hvad kunne vi gøre bedre:  

- ”forældreopdragelse” i overgangen fra folke- til friskole.  

- bedre formidling af den pædagogiske baggrund for anderledes skoledage.  

- evt. mere information fra skolen.  

Vi har været ”heldige” med de gode kræfter der er kommet til skolen, og som har en synergi effekt.  

Inge påpeger at selvom der stadig er meget at arbejde på er det en klar fornemmelse at man står på et 
meget bedre sted nu end i starten af skoleåret.  

Vi udarbejder et spørgeskema til forældrene ang. evaluering. Der nedsættes et udvalg, Brian, Inge og Mette 
( og Jane) da det osse skal tilgå Boblen.  

6. Per gennemgik årshjul for bestyrelsen.  
7. IT politik.  
Fra 2017 6. kl. skal man selv medbringe computer. Dog først pligtig fra efterårsferien. Skolen vil arbejde på 
at tage tilbud hjem. Det drejer sig om computere, der ikke behøver at kunne mere end ”skolearbejde”.  

Fra næste skoleår er det fra 4. kl. der skal medbringes computer 

Har hjemmet økonomiske problemer med at anskaffe computer kan de kontakte skolen for hjælp.  

evt. 
Bemærk næste møde er 14. august og ikke 7. august som først aftalt. 7. august bliver rengøringsaften. 

 
Nye møder:  14. august, 5. sept., 4. okt., 2. nov., 7. dec., Alle 18.30.  
4. nov. 9-14.00  
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