
Bestyrelsesmøde
Blære Friskole og Børnehus, onsdag d. 22. april kl. 18.30

Dagsorden

1. Underskrift af og gennemgang af ”to do” punkter fra 
referat
Firmaet Hornshyld kan ikke se, hvad der leveret til det 
gule hus separat. Der er brugt 12.250 liter fyringsolie til 
hele skolen sidste år. Firmaet Bestgreen kommer og giver 
et tilbud. Christian og formanden skal med til mødet. 
Lotte finder en dato sammen med ham. 
Lotte regner med, at genforeningsmødet skydes til efter 
sommerferien.

2. Update
 Generel update 

Det går okay med opstart. Alle har fået klasseværelser udenfor. Der er mange 
fordele ved at være udenfor. Dog skal der godt med solcreme på. 

Det har været lidt svært i Børnehuset, men det går fint nu. Det har drillet med 
teknikken omkring tilmeldingerne, men nu er proceduren ændret.

Generelt er der mange positive tilbagemeldinger fra forældrene

 Andet
Lotte arbejder med, at vi skal være gode til også at have de højt begavede børn (IQ 
125 eller derover). Lotte kan selv screene dem, men det er en psykolog, der skal 
måle IQ. En del af disse børn er særlig sensitive og har en høj retfærdighedssans, og 
de kan være asynkront udviklede. Relationer er meget afgørende i arbejdet med 
disse børn.

Hvordan skal det gribes an? Er der et ”kundegrundlag” i området? Hvis PPR kan 
sende videre, når de har testet et højtbegavet barn, ville det være fint. Skal det 
være en del af et pædagogisk værktøj eller en strategi? Evt. kan det udbydes med 
fordybelsesweekender. Det skal ikke annonceres overordnet lige foreløbig.

Coronakonsekvenser for os som virksomhed. Der er ansat en ekstra i morgenfritter, 
men bestyrelsen opfordrer til, at morgenfritteren ikke kan være åben i denne 
ekstraordinære tid, hvor der køres med ekstra ressourcer. Vi håber, vi bliver 
kompenseret økonomisk, for så åbner det for muligheden for at åbne igen.



Der er ansat en yderligere i Børnehuset. Vi har en ekstra regning til rengøring. Vi 
håber på at få del af den nye hjælpepakke. Dog er opfordringen fra 
Friskoleforeningen, at vi skal forestille os, at vi selv skal betale. 

Rengøring i huset er aflyst indtil videre, men undtagelse af toiletterne, da det er det 
eneste, der bliver brugt. Kan der bruges nogle frivillige i denne særlige tid? Evt. 
konvertere arbejdsdagen… 

Der er blevet indkøbt pavilloner til at danne skygge, men der ønskes også et par 
partytelte…

3. Der blev sidste år besluttet at ansatte skulle deltage i nogle bestemte arrangementer.
 Lotte vil gerne have lov til selv at beslutte hvordan og hvilke arrangementer ansatte 

evt. skal deltage i.

Eksempelvis koster det ekstra tillæg ved Kimbrerfesten eller til 
gymnastikopvisningen. Vi sparer tillæggene, hvis der i stedet gives en pulje på 20 
timer, og der selv besluttes i samråd med lærerne, hvem der skal med. Bestyrelsen 
godkender Lottes ønske!

4. Regnskabet for 2019
Underskud på 800.000 kr. Det skyldes lønomkostningerne, der har været særligt høje i 
dette regnskabsår.

Vi skal have fokus på om budgettet for 2020 holder, også under Coronakrisen! Lotte og 
Lena afholder økonomimøde snarest. 

5. Status i Børnehuset
 Evaluering af ledelse i Børnehuset

Lotte har givet en orientering omkring ledelsen af Børnehuset.

6. Eventuelt

Generalforsamling onsdag d. 13/5 – 2020 kl. 19. Der er intentioner om, at den nye 
bestyrelse konstituerer sig på dagen.

Der er opfordring til den nye bestyrelse om at kigge efter en anden revisor. Per kontakter 
et par bud.

TO DO:

Per kontakter et par revisorer om et tilbud

Lotte, Lena og Irene afholder økonomimøde snarest mhp dette års budget.

Lotte og Christian afholder møde med Bestgreen – Lotte aftaler dato.


