
 

 

Bestyrelsesmøde 
Blære Friskole & Børnehus, onsdag d. 14. august kl. 18.30 

 

Dagsorden  

1. Ansættelse af leder og procedure herfor 
(Ann og Stefan deltager i dette punkt) 
Ansøgninger forventes gennemlæst INDEN mødestart 

• Drøftelse og udvælgelses af emner til samtaler 

• Planlægning af samtaler 

• Samlet tidsplan 
             Første samtale tirsdag d. 20/8 kl. 15:30 

              Anden samtale torsdag d. 22/8 kl. 16:30 

 
 

2. Underskrift af referat 
TO DO listen fra sidste møde:  

Irene er langt med skolepengelisten  

Hjemmesideopdatering med nye personalefotos (Stine tager de sidste) 

Brian har fået trykt folderen 

Mette har givet præsten en stak til uddeling til dåbssamtaler 

Det er ikke længere en del af pedelopgaverne at ordne bookninger til hallen 

 
 

3. Update 

• Forældreinddragelse (Anne) 
              Obligatoriske med 1 arbejdsdag af de 2. Det er meldt ud i den nye årsbog 

• Ny Pedel 
             Georg er startet pr 5/8. Han er her hver formiddag. 

• PR-udvalg 
             3 annoncer i Års og Nibe avis 

              1 artikel i Nibe + 1 i Års 

             ”Liv i byen” med gode tilbagemeldinger. Lena, Stine, Anja og Christian laver drejebog 

 Facebook kampagne i sommerferien var fin, men der skulle også gerne ”optræde” andre    

end familier til bestyrelsesmedlemmer eller personale 

Idrætsforeningen 75år: Åben skole 9 – 13 (Brian, Preben & AnneCatrine) 

TV Nord besøg d. 14/8 – under temaet: ”hvorfor vælge friskole contra folkeskole?” 

(Christian optager det til senere brug) 

By Night torsdag d. 29/8 samme dag som i Børnehusets forældremøde (Gående reklame til 

By Night: Lena + evt personale) Anne er tovholder 

Uddeling af flyers (Brian laver kort opdeling over Års) 

Kimbrerfest d. 8/9 (Ann og Stefan) 

Kimbrerløbet d. 4/9 – skal vi vise os i de grønne trøjer? (Anne) 

 



 

 

Facebook likes på forældregruppen kan ikke ses udenfor gruppen 

Gave til Blære IF – Per finder på gave 

 
 

4. Økonomi 

• Update fra Lena 
Arbejdet med en drejebog i økonomi er påbegyndt, og følgendeaftaler er lavet indtil videre: 

Licensaftaler – lærerne kommer med en prioriteringsliste, som lederen deraf beslutter ud 

fra – TR indover 

Kort til indkøb – skal struktureres og der skal være et budget som lederen ser, inden Irene 

får det 

Alle kendte udgifter til arrangementer skal ind i budgettet 

Legeplads – overblik over økonomien og regningerne (Lena spørger Irene) 

Der er flere møder på vej… 

 
 

5. Status i Børnehuset 

• Bestyrelsens rolle i forhold til børnehuset 
På næste personalemøde fremlægger bestyrelsen et forslag til, hvad de vil fortælle 
til forældremødet d. 29/8 
 

6. Repræsentant/kontaktperson i støtteforeningen 
Anne kontakter støtteforeningen og fortæller, at når den nye skoleleder er ansat, så tager vi det op 

igen. Indtil da er de velkomne til at ringe til Per for at få en status. 

 

7. Eventuelt 

Næste møde d. 12/9 kl. 18:30 

 

TO DO: 

Preben laver liste over kandidaterne til samtale og rundsender den 

Personalefotos af personale på skolen (Stine) 

TVNord indslab om friskolen optages til senere brug (Christian) 

By Night d. 29/8 i Års (Anne er tovholder – Lena tager derind og uddeler flyers) 

Opdeling af Års by i ruter til uddeling af flyers (Brian) 

Kimbrerløb (Anne) 

Optog til Kimbrerfest (Stefan og Ann) 

Overblik over legepladsregnskabet (Lena) 

Gave til Blære IF (Per) 


