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Dagsorden:  Underpunkt/Referat:  

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

Vi starter med en sang: Velkommen i den grønne lund. 
 
 
 
 

18.30 
MN+ 
BS 

2. Orientering: Børnehuset: 
Vi skal snart på nogle ture.  
Brombasserne var i Farsø i sidste uge. 
I morgen er der bedsteforældredag, hvor der skal 
plantes blomster mm. 
Der er kommet ny dør i, og der er lavet hul i væg. Det 
er virkelig godt. 
Der er købt nye møbler til vuggestuen. De er taget fra 
fødselsdagskontoen.  
Er blevet færdig med MUS-samtaler. De fleste melder 
ud, at det er det bedste hold, de har haft. 
Der har været afholdt forældresamtaler. 
Der er sommerfest den 10. juni. 
Har været i gang med at fordybe sig i KL’s regler for 
daginstitution. Kommunen kan stille krav om 
førstehjælpskursus.  
Vi skal tilbyde alternativ pasning i de uger, vi har 
lukket. Indtil videre har ingen bedt om det.  

18.40 
LH 
MN 
Alle 

Emne: Bestyrelsesmøde 
Data om mødet: 
 
Dato: Torsdag den 19.05.22 

Tid: 18.30-21.10  

Sted: På lærerværelset på skolen 

 

OBS!  

Der er økonomimøde fra kl. 17.00-18.30. 

Bestyrelsen holder møde fra kl. 18.30-21.00. 

Mødedeltagere:  
Brian Stephansen 
Ronni Hald 
Christian Rold 
Kirstine Yde Lauritzen 
Anne Catrine Boelt Larsen 
Amalie Theilgaard 
Jesper Andersen 
Line Højgaard 
Ann Binderup – deltager ikke 
Maria Schønning – deltager ikke 
Morten Nebel 
Fraværende: 
Ann Binderup 
Maria Schønning 
 



 
Referat nr. 6 

Skoleåret 2021-2022 
 

Blære Friskole og Børnehus – Skolevænget 3 – Blære – 9600 Aars – 29872018 – mortennebel@ 

Vi er inviteret ind i et forløb, hvor der kommer noget 
med tilfredshedsundersøgelser i daginstitutioner.  
Vi er ikke godkendt som fødevarer institution. 
Begynder vi at servere varm mad, skal vi godkendes. 
Afslutning for storkene med overnatning i bålhytte i 
næste uge. 
Der er kommet nye rammer for tilsyn.  
Skolen: 
Vi holder MEMO-kursus for lærerne mandag og tirsdag 
den 23.-24. maj. 
Der arbejdes på en tur for de kommende 
udskolingselever den 7. juni. 
Vi planlægger en tur for udskolingen i september til 
København. 
Der arbejdes på samarbejde med Overlade i valgfag 
mm. 
Arbejder med arbejdstidsregler og timetildelinger til 
næste skoleår. 
 
Bestyrelsen: 
Datoer for bestyrelsesmøder det næste år. 
16.06 
18.08 
08.09 
06.10 
03.11 
08.12 
12.01 
09.02 
02.03 
20.04 
27.04: Generalforsamling 
11.05 
08.06 
 
Der kommer muligvis et bestyrelseskursus i Blære til 
næste år. 

3. Medarbejder-
situation: 

Ikke noget specielt 18.50
MN 
LH 

4. Økonomi: Budgetopfølgning pr. 30.04.22:  
Likviditetsmæssigt ligger vi ca. 80.000 kr. under sidste 
måned. Der har været lidt større lønudgifter, men vi 
mangler at få noget tilskud til især Børnehuset, samt 
nogle lønrefusioner. Der er blevet betalt forsikringer 
samt revision. Alt i alt nogle store poster, der ikke 
kommer igen. Der er også pt. Ca. 60.000 kr. mere i 
betaling for strøm, end på vores budget. Hvis vi regner 

18.55 
BS 
MN 
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de refusioner med, som vi har til gode, så følger vi 
faktisk vores budget til punkt og prikke. dvs. et 
overskud pt. på ca. 80.000 kr.  
 
Vores budget viste fra starten op til 670.000 kr. i 
overskud. Med stigende energipriser, samt en del 
ekstra vedligehold, ender vi måske på ca. 200.000 kr.  
 

5. Oasen: Hvordan går det med Oasen? 
Der er ikke sket de store ændringer den sidste måneds 
tid. 

19.00 
MN 

6. Arbejdsområder: Lønpolitik og arbejdstidsaftaler: 
Der arbejdes på en formulering, der tager 
udgangspunkt i skolens værdier, så lønpolitikken også 
bliver et middel til at nå skolens målsætninger. Skal 
ses lidt i sammenhæng med arbejdstidsaftalerne, som 
Morten og Ann sidder med i øjeblikket. Her er også 
udarbejdet en skoleplan og en lokalplan, der tager 
udgangspunkt i skolens værdier og målsætninger. 
 
Bygninger og vedligehold: 
Har vi et tidspunkt for møde med Bestgreen? 
Hvad er vores reelle strømpris? 
Hvad er index? 
Irene spørger ind til årets betalinger. Orienterer 
Christian bagefter. 
 
Der er et par gode projekter i gang i børnehuset. Der 
er kommet et madpakkehus.  
Gulvet laves i uge 29+30. 
 
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. Der er kun ét toilet, 
så måske vi skal have set på det. Det kommer dog an 
på, hvad vi tænker fremadrettet for huset. Se også 
punkt 2/Børnehus 

19.05 
BS 
MN 
LH 

7. Generalforsamling: Evaluering: 
Dejligt med en fyldt sal. Det var super godt. 
Fællesspisningen fungerede fint.  
Et program vi godt kan forsøge gentaget næste år. 
Støtteforeningen skal helst ikke føle sig henvist til den 
anden side vejen. Måske i et lokale på skolen. 

19.10
BS+ 
MN 
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8. Arbejdslørdag/Fælles
lørdag: 

Opfølgning: 
Stor opbakning. Giver godt sammenhold og mange 
gode opgaver bliver fuldført. 
Måske en ”gårdvagt” i børnehaven næste år? 
Husk at få tømt i garderober inkl. barnevogne mm. 
Husk info ud i både Intra og Facebook. 

19.20 
CR 

9. Din vision er vores 
vision: 

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. 
 
Se vedhæftede bilag ang. møde den 9. juni. Kl. 19.00-
21.00. Meld tilbage til Brian, hvis I vil med. 

19.30 
BS 

10. Kalender: 23.05: Kursus i MEMO 
24.05: Kursus i MEMO 
25.05: Morten til møde med øvrige friskoleledere. 
02.06: Lejrskole – Vi overnatter her på skolen fra 
           torsdag til fredag. Tur til Aalborg torsdag og 
           hygge på skolen om aftenen.  
07.06: Tur for de kommende 7.-9. klasser 
09.06: Royal Run på skolen 
10.06: Besøg af Overlade 
11.06: Stafet for livet i Aars 

19.35 

11. Bestyrelsens 
arbejde: 

Hvad er det gode samarbejde mellem jer som ledere 
og bestyrelse det kommende år? 
 
Hvad er jeres forventninger til bestyrelsen og omvendt. 
Har I ok rammer for jeres ledelse? 
Hvilket samarbejde mellem Børnehus og Skole er der 
behov for det kommende år? Mellem jer som ledere, 
mellem bestyrelse og ledelse? 
Ansvarsfordeling – hvad ser vi/I som bestyrelsens 
ansvar, hvad ser vi/I som jeres ledelsesansvar? Er der 
behov for at flytte lidt på ansvarsfordelingen? 
Økonomi: Roller og ansvar? 
 
Udvikling af Blære Friskole og Børnehus på både kort 
og lang sigt: 
 
Styrker og svagheder, muligheder, trusler? 
Handlinger på den korte og længere bane? 
 
Organisering af bestyrelsens arbejde: 
Hvilken organisering kalder året på? 
Hvad har I som ledere brug for? 
Skal vi fortsætte med økonomi-, bygnings-, 

19.40 
BS 
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udviklingsgrupper? 
 
Godt at kigge fremad og lægge planer for fremtiden. 
Vi har samtidig brug for at lande. 
Det er en stor ting at få implementeret MEMO 
Projektorienteret undervisningen er også sat i søen. 
Disse par ting er udvikling nok for en tid. 
Vi mangler stadig et overblik over bygningernes 
tilstand og vedligehold. 
Hvilket ”produkt” er vigtigt, der kommer ud af skolen. 
Hvad er ”nicetoto” og hvad er ”needtodo”. 
I Børnehuset er vi nu ved at være på plads. Der skal 
kompetenceudvikles, så det må gerne være et 
fokuspunkt i den kommende tid. Få opbygget en god 
evalueringskultur.  
 
Vi har brug for at finde et godt fodfæste, hvor vi står. 
Vi har gang i både en Oase, et MEMO, et 
kompetencehjul osv. Ledelsen på skolen har brug for 
at finde sine rødder. 
 
På de kommende møder forsøger vi at finde nogle 
fokusområder for bestyrelsens arbejde i den 
kommende tid. 
 
Godt at kunne tage på det fælles bestyrelseskursus til 
efteråret. Især hvis det bliver her hos os. 
 
Vi holder fast i de udvalg, der løber sideløbende med 
bestyrelsens arbejde.  
Økonomigruppe: Jesper, Brian 
Bygningsgruppe: Christian, Jesper 
Udviklingsgruppe: Anne Catrine, Ronni, Kirstine 
Lønpolitik: Amalie 
 

12. Punkter til næste 
møde den ?:  

Vedligehold af bygninger 
Næste skoleår 

20.50 
BS 

13. Evt.: Nye T-shirts i sport look til brug for elever og 
medarbejdere ved arrangementer mm. 
Tryk inkl. logo for 100 kr./stk. = 100 stk. 10.000 kr. 
Løbedag i Aars den 11. juni, hvor mange er med. 
Morten finder penge i budgettet. 
 
Optagelse af video til brug i Aars bio og sociale medier  
den 17.06. 
 
Næste bestyrelses er torsdag den 16.06 kl. 18.30. 

20.55 
Alle 
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14. Bestyrelsens eget 
punkt (lukket): 

Noter fra økonomimødet: 
Morten, Line, Irene og Jesper overtager stille og roligt 
fortroligheden med budgetregnearket, så Lena overgår 
til at blive en konsulent fremfor den primære tovholder 
på økonomien.  
Morten, Line og Irene kommenterer på balance og 
likviditet, når den sendes ud, så bestyrelsen hele tiden 
ved, hvor vi står. Bestyrelsen/økonomiudvalget 
orienteres hver måned, så de punker, der fremgår af 
årshjulet for økonomiudvalgsmøderne, kommenteres 
og beskrives så godt som muligt. 
 

18.30 

 


