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Dagsorden:  Underpunkt/Referat:  

1. Godkendelse af 
referat fra sidste 
bestyrelsesmøde 
03.03.22 og 
opfølgning på 
opgaver: 

Vi starter med en sang: Vi går fra bog til virkelighed 
 
 
 
Referater fra de seneste møder sendt rundt til 
underskrift af bestyrelsens medlemmer. 

19.00 
MN+ 
BS 

2. Orientering: Børnehuset: 
Det går godt. 
Det ser rigtig godt ud med børnetallet. 
Fra august er der 27 børn i børnehaven 
15-16 i vuggestuen (17-18). 
Vesthimmerlands normeringer er: 
10,41 timer pr vuggestuebarn – vi er lidt i underskud 
5,42 timer pr børnehavebarn – vi er lidt i overskud 
Samlet set har vi behov for ekstra hænder. 
Ønske om at ansætte ”Martin” med 18 timer i 
børnehaven og 17 timer i SFO (for Mia/Clara) GO! 
Kører MUS-samtaler i øjeblikket. En sand fornøjelse. 
Er tilmeldt ledertræf den 19.-20. april. (Line) 
Vi skal søge byggetilladelse til madpakkehuset. 
 
Skolen: 
Vi har været vært for et skoleledermøde for de 
himmerlandske friskoler. Fremmødet var ikke 
imponerende, men mødet var super godt. Det var 
åbenbart første gang, de andre ledere var her i Blære, 

19.05 
LH 
MN 
Alle 

Emne: Bestyrelsesmøde 
Data om mødet: 
 
Dato: Torsdag den 31.03.22 

Tid: (18.30) 19.00-21.25  

Sted: På lærerværelset på skolen 

 

OBS! KUN bestyrelsen møder 18.30-19-00, hvor 

”det lukkede punkt” afvikles. 

Mødedeltagere:  
Brian Stephansen 
Ronni Hald 
Christian Rold 
Anne Catrine Boelt Larsen 
Amalie Theilgaard 
Jesper Andersen 
Line Højgaard 
Morten Nebel 
Fraværende: 
Ann Binderup (afbud) 
Anne Stærk (afbud) 
Christian Rold 
Maria Schønning 
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og de var faktisk ganske begejstrede. 
 
Vi holder MEMOkursus for lærerne mandag og tirsdag 
den 23.-24. maj, og der er praktikforløb efter 
sommerferien. Faktura deles derfor også i 2. Bjarke 
undersøger mulighed for et filmhold, der kan følge os. 
I første omgang måske lokalt og senere 
landsdækkende. OK med filmhold! 
 
Samarbejdet med Overlade og/eller andre omkring 
overbygningen er i gang. De er flere gange inviteret 
over til os, men er blevet forhindret. Vores elever skal 
over til dem en gang i maj og være med til noget 
rollespil. 
 
Magasinet FRI er på gaden. Uddeling til bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen: 
Brian orienterer fra formandsmøde i foreningerne i og 
omkring Blære: 
- Der blev udtrykt ønske om, at bestyrelserne 
interesserer sig for hinandens generalforsamling. Evt. 
Fordeling mellem bestyrelsesmedlemmerne. Ikke alle 
bor i Blære. Måske være obs på idrætsforeningens 
generalforsamling. 
- fastelavn. Vi skal have en kontaktperson: Amalie 
- Ronni er med i udvalget for fællesareal  
- husk arrangements kalender. Info til blaere.dk 
sendes til jf@jfkontor.dk 
 
Orientering ang. kommende grusgrav tæt på skolen. 
Se vedhæftede bilag. 
Det etableres en støjvold ned mod skolen. 
Der sættes et hegn op, så eleverne ikke kan komme 
ind i grusgraven. 
Vi er bekymrede for trafikken. 
JJGrus har sendt en skrivelse, hvor de lover os både 
støjvold og hegn. Trafikken kan de ikke gøre noget 
ved. Brian sender høringssvar til regionen. 

3. Medarbejder-
situation: 

I Børnehuset er Bodil ansat i jobrotation.d 
Der arbejdes på ansættelse af medarbejder til 
Børnehus og SFO. Se punkt 2. Vedtaget. 

19.15
MN 
LH 

4. Økonomi: Resultat pr. 31.12.21:  
Lige nu ligger overskuddet på 598.235 kr. 
Det er inden revisoren begynder at rode rundt og 
ompostere. Vi afskriver for 40.000 kr. 
forældrebetaling. 
 

19.20 
BS 
MN 
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Budgetopfølgning pr. 31.03.22:  
Opfølgningen viser foreløbig et lille overskud på 14.146 
kr. Vi mangler dog refusioner for sygdom, flex mm. 
Sidste måned viste den ca. -150.000 kr. så det går i 
den rigtige retning. 
 
Der er økonomimøde onsdag den 20. april kl. 17.00, 
hvor både Jane og Jakob deltager. Her gennemgås 
regnskabet forud for generalforsamlingen torsdag den 
28. april. 
 
6.ferieuge/ferie/afspadseringsdage:  
Grundet forskellige omstændigheder i indeværende 
skoleår, har flere lærere en del 
afspadseringstimer/ferie tilbage. Skal de 
afspadseres/holdes, eller kan vi udbetale noget af det? 
Som udgangspunkt skal feriefridage afholdes eller 
indregnes. 
Find den bedste løsning i indeværende skoleår. 

5. Oasen: Hvordan går det med Oasen? 
Vi er ved at finde en god form. Det er godt at få flyttet 
nogle eftermiddagstimer op om formiddagen, samt at 
der ofte er 2 lærere på i formiddagstimerne.  

19.30 
MN 

6. Overbygning: Hvordan ser det ud de kommende år? 
Hvor mange elever skal i 9. klasse efter sommerferien? 
Hvordan går det med samarbejdet med andre skoler? 
Som det ser ud nu, er der 3 elever til 9. klasse til 
august. Jf. punkt 2, så er der gang i noget samarbejde 
mellem Overlade og Blære. Vores elever skal over til 
dem nogle dage i uge 21. 
Kan man samle nogle små friskoler til noget 
”KLUB” for de ældste klasser? 

19.35 
MN 

7. Arbejdsområder: Lønpolitik og arbejdstidsaftaler: 
Arbejdsgruppen har været samlet én gang. Der 
arbejdes på et udkast, hvor lønpolitik og 
arbejdstidsaftaler hænger sammen. Der arbejdes på en 
formulering, der tager udgangspunkt i skolens værdier, 
så lønpolitikken også bliver et middel til at nå skolens 
målsætninger. 
 
Bygninger og vedligehold: 
Har vi et tidspunkt for møde med Bestgreen? 
 
Samarbejde med støtteforening, pedelkorps, 
frivillige:  
Møde med frivillige torsdag den 7. april kl. 09.30. 
 

19.45 
BS 
MN 
LH 
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Udvidelse af Børnehus: 
Vi har så mange børn i både vuggestue og børnehave, 
at vi faktisk ikke kan optage flere før til næste 
sommer. Hvad gør vi?  
Pt. er vi ved at undersøge muligheden for at få 
godkendt SFO-huset til 
Børnehave/daginstitution. 
Der kommer sandsynligvis til at mangle et toilet. 
Vi mangler en godkendelse til brug af daginstitution for 
huset. Det vil forhåbentlig give mulighed for at optage 
flere børn i børnehaven, fordi max-tallet forhøjes. 
I Vilsted har man søgt om MiniSFO, hvor betalingen 
følger barnet. Det ser ud til at være godkendt, så det 
er også en model, vi kan bruge. Frist for ansøgning 
03.05.  
Hvis vi ikke får godkendt det gule hus, søger vi 
om minisfo. 
 
Børn og elever fra Ukraine? 
Hvad tænker vi ang. børn og elever fra Ukraine i både 
Børnehus og Friskole? 
Elever kan tælle med pr. 05.09.22, hvis deres forældre 
er cpr. registreret. Kommunen kan måske yde tilskud 
indtil da, ellers skal skolen bevilge friplads. 
I skoledelen er vi til daglig rimelig udfordret i mange 
timer, så det vil komme til at gå ud over flere af vores 
nuværende elever. Vi har god plads, så vi kan stille 
lokaler til rådighed til undervisning, og eleverne kan 
lege sammen i frikvarter og fritid og evt. have enkelte 
timer sammen. 

8. Generalforsamling: Generalforsamlingen er torsdag den 28. april kl. 16.30. 
Forslag til dagsorden: 
01:Valg af dirigent: Mette Holmstrøm(præst) 
02:Bestyrelsens beretning v/Brian 
03:Skolelederens beretning v/Morten 
     Info fra Børnehus v/Line 
04:Fremlæggelse af regnskab (og Budget) v/Morten 
05:Valg til bestyrelsen (Vi mangler pt. 1 medlem) 
06:Valg af suppleanter 
07:Valg af tilsynsførende (Hanne Larsen) 
08:Indkomne forslag 
09:Evt. 
Program: 
16.30: Velkommen v/Brian + en fællessang v/Morten 
16.40: Eleverne synger (+ evt. store børnehavebørn). 
16.50: Eleverne går i hallen og dagsordenen starter. 
17.00:”Klovneundervisning” fra idrætsforeningen. 
18.00: Fællesspisning 
 

20.00
BS+ 
MN 
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Ideer til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
modtages med glæde. 

9. Arbejdslørdag: 

UDSAT 
Forberedelse af arbejdslørdagen den 7. maj. 
Hvad skal vi have lavet? 
Hvem står for de enkelte opgaver? 

20.10 
BS+ 
JA+ 
CR 

10. Din vision er vores 
vision: 

UDSAT 

Tilbud om deltagelse i nærmiljøet: 
Kommunen har vedtaget en ny landdistriktspolitik, og 
der oprettes et visionsråd.  I den forbindelse vil det 
være godt at friskolen selvfølgelig bakker op, fordi det 
er i vores interesse og kan styrke os i de fire 
byer.  Opstartsmøde 6. april i Gundersted Multihus kl. 
19. PS. Elsebeth er med i dette arbejde. 

20.20 
BS 

11. Kalender: 07.04: Møde med frivillige og pedeller kl. 09.30 
20.04: Møde med revisor ang. regnskab for 2021 
26.04: Besøg af familieklub fra Himmerland (Morten) 
27.04: Morten til ledermøde i ledernetværk 
28.04: Generalforsamling kl. 16.30. 
07.05: Arbejdslørdag 
23.05: Kursus i MEMO 
24.05: Kursus i MEMO 
02.06: Lejrskole – Vi overnatter her på skolen fra 
           torsdag til fredag. Tur til Aalborg torsdag og 
           hygge på skolen om aftenen.  

20.30 

12. Evaluering af 
bestyrelsesåret: 

UDSAT 

Når man nærmer sig en generalforsamling, er et 
bestyrelsessår ved at være godt brugt. Hvordan er året 
gået, og hvad tager vi med os fremadrettet? 

20.35 
BS 

13. Punkter til næste 
møde den ?:  

Arbejdslørdag 
Generalforsamling 
Vedligehold af bygninger 
Oasen 

20.50 
BS 

14. Evt.: Billeder til hjemmeside af bestyrelsen. Tages i 
forbindelse med mødet. 

20.55 
Alle 

15. Bestyrelsens eget 
punkt (lukket): 

”LUS” m/Morten 18.30 

    


