
Referat af bestyrelsesmøde nr. 2 
6. januar 2022 

Dagsorden: Underpunkt/Referat:  

1. Godkendelse af 

referat fra sidste 

bestyrelsesmøde 

09.12.21 og 

opfølgning på 

opgaver: 

 

UMV: Opfølgning – synlig på hjemmeside? Der skal 

laves en handlingsplan og lægges på hjemmeside. 

Opfølgning på tilsyn på hjemmeside. 

19.00 
BS 

2. Orientering: Børnehuset: 

 

29 børn i børnehuset – dvs. at der kun er en 

børnehaveplads tilbage. 

 

Corona har også påvirket børnehuset tilbage i 

december måned.  

 

 

Skolen: 

Den 15.12 blev alle elever sendt hjem pga. 

Corona smitten i samfundet. Der er lavet online 

undervisning i dagene op til jul, hvilket har fungeret 

godt. 

 

I dag den 5. januar er vi heldigvis tilbage med fysisk 

undervisning. Dejligt at der igen er liv på skolen. 

 

Pædagogisk dag d. 14/1 for personale i både 

børnehus, samt skole. 

 

Projektuge i uge 2 for 4-9 klasse. 

 

Oase til støttetimer. Morten sender dette ud til 

forældre, samt i nyhedsbrev.  

 

1 ny elev er startet pr. 5 januar 2022.  

 

19.10 
LH 
MN 
Alle 
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Bestyrelsen: 

Intet nyt.  

 

3. Økonomi: Bud på et resultat pr. 31.12.21: 

Balancen viser et plus på ca. 576.000 kr. Herfra skal 

trækkes diverse afskrivninger og betalinger, der 

hører 

2021 til, men som betales her i januar. Dvs. at vi 

kommer ud af 2021 med et super flot resultat, og at 

der igen er penge i banken. 

 

Hvilket er rigtigt positivt – tak for hjælpen til 

personale, ledelse og frivillige, I har været med til at 

gøre det muligt igen at have en god balance.  

 

Vi er dog bevidste om at der er sparet nogle steder 

fx på bygninger osv., hvilket skal være vores 

opmærksomhedspunkt det kommende år. Samtidig 

er der budgetposter, der ikke er blevet brugt pga. 

corona, disse penge/budgetposter kan vi ikke 

forvente at vi ikke ”bruger” næste år.  

 

 

Budget for 2022: 

Der arbejdes videre med udkastet fra december, der 

viser et overskud på ca. 150.000 kr., når der 

reguleres 

og omstruktureres i ansættelserne omkring 

støttefunktionerne. 

 

Godkendelse af budget for 2022: godkendt.  

 

19.25 
BS 

4. Brainstorm fra 

23.09.21: 

Hvilke af disse emner fra den 23.09 skal vi 

prioritere, 

19.40 
BS 
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og hvem skal tage hånd om dem? 

- Lønpolitik à prioriteres. Amalie, Christian, Anne og 

Morten arbejder videre med dette. Amalie er 

tovholder. 

 

- Styrke bestyrelsesarbejdet, bestyrelsen er meget 

praktiske, ønsket er at bestyrelsen igen kan 

begynde at udvikle friskolens værdier osv.  

 

- Ansættelse af ny leder. 

 

- Langtidssigtede økonomisk plan for bygninger à 

bygningsgruppe.  

 

- Samarbejde med støtteforeningen. 

 

- Friskoleånden skal tilbage 

- Værdier styrkes à udviklingsgruppe.  

 

- Markedsføring/image af skolen à 

udviklingsgruppe. 

  

- Trivsel 

 

- GDPR-regler à Morten har erfaring med dette fra 

tidligere, og arbejder derfor videre med det.  

 

- Arbejdstidsregler à prioriteres. Morten arbejder 

med dette, og har erfaring med dette fra tidligere. 

  

- Samarbejde mellem skole og børnehus. 

 

- Markedsføring à udviklingsgruppe.  

 

- Flerårigt budget. 
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- Pedelkorps à evaluering. 

 

- Fællesskab à udviklingsgruppe.  

 

- Forsikringer 

 

- Best green à prioriteres. Christian arrangerer 

møde.   

 

- Digitalisering 

 

- Velkomst/ 

- funktionsbeskrivelse til ny leder. 

 

Brian sammenskriver opgaverne og uddeler dem til 

de forskellige ”grupper”.  

 

5. Arbejdstidsaftaler: Jeg har forsøgt at sætte mig lidt ind i de 

arbejdstidsaftaler, der foreligger for lærerne. Der er 

nogle ting, der er mindre gennemskuelige. Ann og 

jeg 

vil forsøge at præsentere en anderledes måde at 

lave 

arbejdstidsplaner på for det kommende skoleår. Jeg 

vil 

lægge op til flere lokalaftaler. 

20.20 
MN 

6. Praktiske opgaver: Er der nogle praktiske ting på ”ejendommen”, som vi 

skal have kigget på? 

 

Gavlvindue à økonomigruppe arbejder videre med 

dette.  

20.30 
MN 

7. Punkter til næste 

møde den 03.02.22: 

- Evaluering af projektorienteret undervisning.  

 

20.45 
BS 

8. Evt.: Flere spritdispensere på skolen? 

- kan købes og opsættes, evt. sponsoreres.  

 

20.50 
Alle 
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Billeder til hjemmeside (også af bestyrelsen) 

9. Bestyrelsens eget 

punkt (lukket): 

 21.00 

 
 
 
 


