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Skolebestyrelsesmøde d. 1/5 – 2019 
Gennemgang og underskrift af referat fra sidste møde 

 

Update fra skolen:  

PR: 

Vi har haft besøg af fotograf og han har taget billeder og video, både i skolen og i børnehaven. 

Brobygning: 

8. klasse har været i brobygning, hvor de får mulighed for at besøge forskellige 

ungdomsuddannelser i løbet af ugen. 

Lejrskole: 

Vi har været på lejrskole. Vi var på Sandbjerggaard i Thy. Det er et dejligt område i nærheden af 

skov og vand, som vi udnyttede til vores aktiviteter. 

Vi brugte det meste af onsdag i Hanstholm, hvor vi besøgte Bunkermuseet. Her gik eleverne rundt 

i familiegrupper og man kan virkeligt se, at vi har nået noget med denne konstellation. Der bliver 

et tæt forhold på tværs af alder. 

Vi har i år planlagt lejren i en gruppe, som har fremlagt for lærerkollegiet på skrift. Der er stadig 

nogle ting der skal forfines ved at vælge at bruge denne fremgangsmåde, men det er meget 

tidsbesparende i forhold til at lave fælles planlægning på et lærermøde. Fremover skal der tænkes 

mere i, at de store elever stadig skal kunne foretage sig noget om aftenen, uden at forstyrre de 

små som skal sove. 

Jeg har hørt rygter om, at elever og forældre synes det var dyrt at egenbetalingen var 200 kr. pr 

barn. Disse penge er dog nærmest udelukkende brugt til at betale busser op og hjem og til 

Hanstholm. Skolen har så betalt ophold, mad og aktiviteter. 

Musical: 

Lige nu arbejder vi med musical, som vi opfører næste torsdag d. 9. maj k. 10 og kl. 19. 

I år spiller vi ”Skatteøen”, (men desværre ikke med Sebastians musik) det betyder, at vores yngste 

elever endnu en gang skal være pirater. Vi har dog givet hinanden håndslag på, at næste gang vi 

spiller musical, skal der ikke være pirater med. 

Næste skoleår: 

Jeg og lærerne er desuden begyndt at arbejde med næste skoleår. Det bliver som udgangspunkt 

en konstellation med: 

0.-3. klasse i gruppe med Stine og Ann som de gennemgående personer og to lærere på stort set 

alle timer. 
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4.-6. klasse i gruppe med en lærer de fleste timer 

7.-9. klasse i gruppe med to lærere i de fleste timer 

Det vil blive et samlet team af Maria, Stefan, Ida og Elsebeth, der skal undervise disse to grupper. Der er 
deadline for skemaer til næste skoleår d. 30. maj 2019 

Update fra Børnehuset 
Påskeferie. 
Børneantal og medarbejdere passede nogenlunde sammen, der er altid børn der bliver meldt fra. 
  
Legepladsen. 
Vi er godt på vej, men mangler bare lige det sidste, og så lidt mere. 
De er endnu en arbejdsweekend den 4 – 5 maj. Hvor der er nogle hængepartier der skal laves 
færdig. Efter denne weekend skulle vi gerne være nået så langt, at der til efterårsferien kan sættes 
cykelskur og madpakkehus op, der mangles ligeså beplantning langs det nye hegn. 
  
Kaffedag. 
Der er fredag den 3. maj endnu en kaffedag i Børnehuset. Vi håber, at mange forældre vil tage sig 
tid til at sætte sig ned og nyde en kop kaffe. 
  
Sommerferie til / framelding. 
Tirsdag den 23. april var sidste dag for tilmelding til pasning i sommerferien. Denne dag havde vi 
kun hørt fra 11 børn i alt. Vi tror at mange ikke har været opmærksomme på dette, så derfor har vi 
slået fra / tilmelding op igen, med deadline den 6. maj. Hvis der stadig ikke kommer flere, må vi gå 
ud fra, at der skal holdes tøffetid i mange hjem hen over sommeren. 
  
Arbejdsplan. 
Der er blevet lavet ny arbejdsplan, med rullefredage over 4 uger. 
  
Sygdom / fravær / ansættelser. 
Jessica har nu to gange fået aflyst hendes tid til operation, så pt ved vi ikke noget om, hvornår det 
bliver. 
Ulla har ferie, afspadsering og tjenestefri uden løn i perioden fa 1. juni til 31. august. 
Pr. 1. april har vi ansat Trine som medhjælper i vuggestuen.30 timer. 
                                            Mette som pædagog i børnehaven. 30 timer. 
                                            Ninna som pædagogisk assistent, som vikar indtil 31. aug. 30     timer. 
Anne Sofie er gravid og forventer at føde først i november. 
  
Murbier. 
Har talt med Erik om, at der er murbier. Erik har sprøjtet lidt 

 

Introduktion af bestyrelsen for de nye bestyrelsesmedlemmer 

Velkommen til Anne Catrine og Lena 

Skolebestyrelsen på Blære Friskole og Børnehus er en bestyrelse for en virksomhed med 18 ansatte. Der er 
tavshedspligt både i forhold til personfølsomme sager. Per udleverer retningslinjerne til de nye 
bestyrelsesmedlemmer.  



3 
 

Ved tvivlsspørgsmål, kurser og juridisk bestand kan vi få hjælp af Friskole foreningen, der er en 
interesseorganisation samt et netværk for friskoler i Danmark.  

Vi planlægger ca. 1 månedligt møde samt efter behov. Efter hvert bestyrelsesmøde sendes referatet rundt, og 
man har herefter 5 dage til at kommentere på det. Der findes 2 slags referater; de åbne, som er offentlige og 
ligge på skolens hjemmeside. Og de lukkede referater, der rundsendes til bestyrelsen medlemmer og gemmes 
i mappe.  

Udvalg:  

PR(forretning & markedsføring): Karen Mette, Anne, Brian, Irene og Inge 

Bygningsudvalg (vedligeholdelsesopgaver & nye tiltag): Christian, Erik, Karen Mette og Inge 

Økonomiudvalg: Lena, Per og Irene 

Arbejdsdageudvalg: Anne og Anne Cathrine (2 gange årligt) 

Vi ønsker at bruge resourser udefra i udvalgene. I udvalgene er der en ansvarlig fra bestyrelsen, der er 
bemyndiget til at træffe de nødvendige beslutninger. Hvis man ikke ved noget om et ”givent” emne, er man 
forpligtet til at sætte sig indi det efter bedste evne. 

Økonomi (Budget):   

Punktet udskudt til næste møde 

Status i Børnehuset: 

Det er gode folk, der er blevet ansat, og det giver ro, at der nu er hænder nok. Der er en positiv 
stemning blandt personalet. Der kommer forslag om en ugeplan for børnehaven, som lægges op på 
intra, så pædagogernes mål for børnene synliggøres, som ved skraldeprojektet. Disse kan med 
fordel komme i et flow, så der ikke opleves stille perioder. Vuggestuen er synlig med planer og mål 
i huset og på facebook. 

Forældrerengøring i Børnehuset: 

Arbejdsdag er konventeret til legepladsen, og derfor mangler rengøringen. Den daglige rengøring 
fungerer fint. Det er den ekstraordinære rengøring, der mangler hjælp til fx køleskabene. 
Børnehuset udfærdiger en seddel med 2 timers ekstra hjælp hertil. Samt prøver at få nogle af 
opgaverne på liste til de unge piger, der gør rent i Børnehuset. 

Status fra PR-udvalg: 

Der er bestilt skiltning, flag og banner ved vejen. De leveres inden 15. maj. Der er i øjeblikket focus 
på hjemmesiden, hvor der indhentes tilbud fra flere forskellige firmaer og metoder at have 
hjemmeside på.  

Evt: 
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Mødedatoer for det kommende år: 

3/6, 24/6, 14/8, 12/9, 22/10, 13/11, 14/1, 10/2, 19/3 (regnskabsmøde kl. 17), 22/4 
(Generalforsamling kl. 17) Med mindre andet er angivet er mødetid kl. 18:30. 

 

TO DO: 

Lena arrangerer et grundlæggende kursus for bestyrelsen i regnskab 

Karen Mette laver liste til forældrene om 2 timers ekstra rengøringshjælp en dag. 

Karen Mette snakker med Lone om nogle af rengøringsopgaverne kunne udføres af de unge piger 


