
Referat, bestyrelsesmøde d. 4. feb. 2021

1. Opdatering fra Brian:

På forrige møde besluttede vi, at vi i den kommende tid vil fokusere på:

- Økonomisk stabilitet og opfølgning
- Hjemmeside
- Busprojekt
- Pedelordning

Brian gennemgik masterplanen, som er et slags opfølgningsværktøj, hvor alle de opgaver vi har 
står og hvem der har ansvaret for det. 

2. Opdatering fra Lotte, herunder bl.a.:

Lederopgaver lige nu – Corona er hårdt lige nu og det kræver tid at holde humøret oppe. Man 
vil gerne at 4. klasse bliver hjemme, da det vil fungere bedre og det er lykkes at bibeholde alle 
hjemme, da alle på den ene eller anden måde er i risikogruppe. Coronaåbningen betyder også SFO 
skal åbne og det betyder at der skal ansættes en vikar (samtale med Charlotte) da personalet ikke 
må blandes, så Annette skal blive i børnehuset. 

Der er samtidig nogle elever som vi skal holde ekstra øje med. Vi har 10 elever ved PPR, og 
møderne omkring dem fortsætter selvom der er corona. Specielt en elev er hårdt ramt lige nu. 

Arbejdspladsvurdering og UMV undervisningsmiljøvurdering skal udarbejdes. 

Udover corona-arbejde, så har Lotte fået kigget på nogle politikker og lige så meget hvad der 
mangler. Der mangler noget lønpolitik og yderligere sukker/mad/kost politik. Lotte har fået lavet 
en mobbepolitik. Hun ved at andre har fået bøder for ikke at have sådan en politik. 

Praktikant ind på kontoret 12 april-24 september 

Lotte skal til møde med friskoleforeningen d. 5. feb – der er på dagsordenen at SFO måske skal 
tilbagebetales. 

Lotte og Line har lavet oplæg til MUS samtale. 

Situation omkring intra. – Vi er nødt til at få intra til at virke ordentlig, da vi ikke bare lige kan 
få en databehandlingsaftale. Stefan mener dog at vi godt kan anvende Google. Der er åbenbart 
nogle forskellige regler omkring hvordan mails må anvendes og der er forskel på om man 
anvender private mails og skole domæne mails. Men må overhovedet gerne anvende Google i 
undervisningen, men tvivlen er på de resterende. 

Opdatering på Marias lærerstilling – Zander er ansat indtil 1. juli. Pt kan vi ikke give love ham 
mere, med den børnetalssituation vi ser nu. Dog arbejdes der på at søge nogle penge, så måske vi 
kan beholde ham. 

3. Opdatering fra Line, herunder bl.a.:

Lederopgaver lige nu – Line har kørt MUS-samtale, som overordnet synes det var meget positivt 
og mange gode tilbagemeldinger. 

Jobrotationsstilling; det er ikke nemt at få en, men Line har fundet Rikke, som kender huset og 
som gerne vil. Hun kommer til samtale i næste uge. Derudover er der mange børn i vuggestuen, 



og 18 fra 1. marts. Det betyder at vi beholder Jytte som vi vikar, men på 37 timer i hvert fald i 
marts, da Ann Sophie er sygemeldt i den måned. 

Orientering om venteliste til vuggestuen - 

Legepladsen - Line har fået gennemgået legepladsen, og efterfølgende gået en runde med Jan, 
og han har været meget sød og vil hjælper med mange af de ting som skal gøres. 
på legepladsen til skolen mangler der noget grus, som måske er 2 læs. Elsebeth arbejder dog 
samtidig på noget, så det skal lige koordineres.  
en anden ting er at grusset slider meget på gulvet indenfor, og et forslag kan være et sætte et 
yderligere hegn op, så de kan børste skoene bedre af, inden de går ind. 

På børnehusets legeplads er der nogle forskellige småting, men i første omgang tager Jan sig af en 
del af det, og mange af materialerne har han derhjemme og hvis ikke kommer han med et 
overslag. 

Politisk aftale om minimumsnormeringer – Det ser ud til den endelige aftale falder på plads 
her d. 28. feb, men Line følger det. 

Som input til Line, nævner Anne Cathrine at de ansatte i det offentlige går med vesir – er det 
noget vi bør overveje?

Dertil spørger Anne Cathrine indtil hvordan personalet har det. Line fortæller at hun har spurgt ind 
til det, og de har aftalt at lade sig teste hver uge, og det skaber ro. Derudover har børnetallet 
været lavt i januar. 

4. Økonomigruppen
Præsentation af likviditetsregnskab (Lena)

Lena præsenterede det ark vi arbejder med hver måned. 

Seneste børnetal (Lotte/Line)

Lotte: lige nu har vi 63 børn i skolen, men da en skal på efterskolen ender vi på 59 børn til næste 
skoleår, som det ser ud nu. Der er dog på rygte med en mulig elev til 3. klasse og så derudover 2 
andre, men ikke noget konkret. 

Line: Der er 23 børn i børnehaven og 18 tal i vuggestuen. Det ser ud til at vi kan lande på ca. 25 
børn efter sommerferien, selvom vi sender nogle i skole også. 

Situation omkring Bestgreen (Christian) – Der bruges en helt del olie på skolen og derfor har 
Christian taget kontakt til BestGreen og det viste sig at der var en fejl og vi har derfor haft et 
meget større olieforbrug end forventet. Best green kendte til fejlen, på den måde at det kunne 
ske, men de har ikke kunnet opdage det automatisk. Det er aftalt med dem de laver et tjek på om 
oliefyret har brugt mere end 15% når året er omme, så skal vi krediteres for de ekstra mængde 
olie. 

Derudover har Christian også snakket med Irene om hvordan vi bedre kan holde med det, rent 
fakturamæssigt. Lotte Brian og Lena tager punktet med næste økonomimøde. 

Pedeloversigten – Christian har sendt en rigtig fin liste over alle de opgaver der ligger. De skal 
nu struktureres. Lotte, Line, Jesper og Christian sætter sig sammen og finder denne struktur.  

Hjemmeside (Lena) – Der er møde mandag i uge 6 – og der er deadline for hjemmesiden slut 
april. 

5. Opdatering fra Udviklingsgruppen



Udviklingsgruppen har arbejdet med forskellige tanker om deres arbejde den kommende 
tid (Anne Cathrine) – Anne Cathrine fortæller at der har været arbejdet på et årshjul, som 
indeholder marketingsaktiviteter i løbet af året fx sociale medier, messer osv. Det bliver aftalt at 
der skal lægges ud at vi har ventelisten på vuggestuen. 

Hvordan er det nu der er fælleslørdag? Det er d. 8. maj 2021. 

Forårsmesse er flyttet fra 2020 til 2021. 

5års jubilæum skal med i kalenderen. 

6. Anti-mobbestrategi

I 2017 blev det lovpligtigt for friskoler at have udarbejdet en anti-mobbestrategi, som 
viser, hvad skolen gør for at forebygge mobning. Lotte har lavet et udkast til 
kommentering.

Lotte fortæller at det er et godt arbejdsværktøj, og viser også at fællesskabet er det vigtigste for 
os. 
Brian lægger op til en mulig snak om det vil give mening at have helt konkret plan for, hvis der 
”konstateres” mobning, så gør vi sådan og sådan. Lotte synes det er en god ide, men vil gerne 
have lærerne med ind over. Lene vores tilsynsfører har også været inde over. 

7. Busprojekt
Status fra arbejdsgruppen (Brian) – Gruppen har snakket med Overlade som har bus og er 
kommet frem til at der helt klart er nogle plusser, men også nogle minusser. Det er også vigtigt at 
slå fast at det ikke fordi vi nødvendigvis skal have en bus, men det skal undersøges, hvilket 
potentiale det har. 

8. Sukkerpolitik
Drøftelse af forslag til sukkerpolitik (Line).
På forrige møde ønskede vi et forslag fra Børnehuset på en for formulering, der er mere 
moderat ift. sukker. 
Line fortæller at pædagogerne er trætte af ”triste” pebernødder og at der ikke må være noget som 
helst sukker i fx æblegrød. De vil gerne holde den sundelinje og tilbyde børnene en sund varieret 
kost, men det synes også at det er i orden engang imellem at have en smule sukker til stede. 

Helt generelt bliver der diskuteret hvilke holdninger der er til sukker og hvordan skolen/børnehuset 
skal håndtere det. Der bliver blandt andet snakket om børnenes madpakker. Derudover bliver det 
nævnt at det skal opdeles i de forskellige aldre, da der er stor forskel på at være vuggestuebarn 
og 9. klasses elev. 

Lotte kom med et forslag om at holde et forældremøde hvor der kommer en og fortæller om den 
sunde madpakke. Fx online en fredag aften, mens børnene er placeret foran skærmen med slik 

Lotte og Line bliver tovholder på det – der skal arbejdes på en kostpolitik og herunder skal der 
ligge en sukkerpolitik.  

9. Kalender 2021

Bestyrelsesmøder – Vi dropper de onlinemøder, men fortsætter med at mødes 1 gang om 
måneden hele bestyrelsen og ellers mødes man i grupperne. Bestyrelsesmødet den første torsdag i 
hver måned. 

Generalforsamling. Vores vedtægter siger, at generalforsamling skal afholdes mellem 1. 
marts og 30. april. Drøftelse coronasituation og dato for generalforsamling. – Vi forestiller 
os ikke at der bliver generalforsamling før i slutningen af april, hvor vi måske kan mødes fysisk. Vi 



kom også sent i gang med denne bestyrelse i 2020 gundet corona, så næste generalforsamling 
bliver i slutningen af perioden. 


