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Dagsorden:  Underpunkt/Referat:  

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

Godkendt 19.00 
MN+ 
BS 

2. Orientering: Børnehuset: 
Ture ud af huset både SFO og Børnehus – rigtig godt 
Sommerfest 10. juni – ca. 95 – god aften – God 
feedback. 
Evalueringskultur på månedlig basis. Samarbejde med 
Ditte fra Overlade. ”Smittemodellen”. Første møde i 
midten af august.  
Sommerferieplaner. 
Det nye år er ved at være på plads. Alle skal have en 
oversigt over alle opgaver for det kommende år. Er 
godt på vej. 
Ny rotationsmedarbejder. 
Besøg af Mads fra SOSU-Nord. Måske godkendes til 
praktiksted? 
Opstart af samarbejde med dagplejemor Pia. 
Børnetal:  
Vuggestue gns. 15-16.  
Børnehave gns. 27-29 i de kommende måneder. 
 
 

19.05 
LH 
MN 
Alle 

Emne: Bestyrelsesmøde 
Data om mødet: 
 
Dato: Torsdag den 16.06.22 

Tid: 18.30-21.27  

Sted: På lærerværelset på skolen 

 

OBS!  

Bestyrelsen holder møde fra kl. 18.30-19.00. 

Alle holder møde fra 19.00-21.00 

Mødedeltagere:  
Brian Stephansen 
Ronni Hald 
Kirstine Yde Lauritzen 
Anne Catrine Boelt Larsen 
Jesper Andersen 
Line Højgaard 
Morten Nebel 
Fraværende: 
Ann Binderup (afbud) 
Maria Schønning (afbud) 
Amalie Theilgaard (afbud) 
Christian Rold (afbud) 
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Skolen: 
God lejrskole til Aalborg og her. 
Udskolingstur til København til september. 
Besøg af Overlade 10.06 
Valgfag sammen med Overlade i næste skoleår. 
Afvikling af eksamen og censorater. 
Næste skoleår er ved at være på plads. 
Besøg af potentielle nye elever. 
Ny elev i 8. kl. startet 10.06 
Ny elev til 9. klasse til næste skoleår. 
Tilbud om musikundervisning i tværfløjte, saxofon og 
klarinet fra 3. klasse og op til næste år. 
 
Bestyrelsen: 
Vi er blevet tilbudt at holde bestyrelseskursus for 
friskoleforeningens skoler i uge 43. Vi vil gerne holde 
det den 25. oktober. 

3. Medarbejder-
situation: 

Ivalu har sagt op i børnehuset til udgangen af juli.  
Ny rotationsmedarbejder på vej. Vi skal have en til 
september. Besøg af uddannet pædagog på mandag, 
vi kan få gratis i august. 

19.15
MN 
LH 

4. Økonomi: Budgetopfølgning pr. 30.05.22:  
Vores budget har ændret sig flere gange, da de data, 
der lægger til grund for budgettet, har ændret sig. Ser 
vi på det oprindelige budget fra februar, så lægger vi 
ca. 70.000 kr. under dette, men forholder vi os til det 
aktuelle budget, så følger vi det ganske fint. Dvs. vi 
skulle gerne pt. Have et overskud på ca. 140.000 kr. 
hvilket også passer så nogenlunde. Se bilag omkring 
gennemgang af budgetopfølgning. 
 
Siden først udsendte dagsorden har Lena, Line, Irene 
og jeg holdt et møde med fokus på et opdateret 
budget med de nye data, vi pt. kender til.  
Vi har puttet alle kendte udgifter ind, samt fremskrevet 
med ekstra energiudgifter, bygningsopgaver, 
opdaterede børnetal, ansættelser osv. 
På denne måde viser det et overskud på ca. 150.000 
kr. for 2022. Heri er ca. 100.000 ekstra til opgaver i 
Børnehuset, samt ca. 100.000 ekstra til energiudgifter.  
De refusioner, vi kender til, har vi taget med, mens 
alle øvrige og fremtidige refusioner ikke er regnet med. 
Husk at budgettet for 2021 viste et underskud på ca. 
70.000 kr., men endte på 570.000 kr.  
Ser vi på bankkontoen, så står der ca. 50.000 kr. 
mere, end der gjorde i starten af januar. 
 
 

19.20 
BS 
MN 
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Det opdaterede budget viser et overskud på ca. 
160.000 kr. for 2022. Heri er medtaget alle kendte 
udgifter både indtil nu, og de ting er allerede er 
vedtaget.  
Clara indgår nu på lønningslisten i stedet for på 
vikarlisten, og der er sat en ekstra forsikring ind på 
40.000 kr., som var glemt. 
Vi skal komme ud af året med et overskud, så vi skal 
fortsat være mådeholdende.  

5. Sparekassen 
Danmarks fond: 

Brian orienterer om Sparekassen Danmarks fond, der 
måske kan hjælpe os med etablering/renovering/ 
udbygning af vuggestue. (det gule hus) 
Måske skal vi selv rejse noget af beløbet? 
Er det realistisk selv at skulle finde f.eks. 1.000.000 
kr.? 
Var der andre ting i mindre størrelse, vi kunne søge 
fondsmidlerne til? Et SFO-torv v/indskolingen? 
Brian snakker med Inger igen. 

 

6. Oasen: Hvordan går det med Oasen? 
Der er ikke sket de store ændringer den sidste måneds 
tid. Der arbejdes på, at alle lærere, (hvis det ellers kan 
lade sig gøre), får nogle timer i Oasen næste skoleår, 
så man bedre kan hjælpe også egne elever. 

19.40 
MN 

7. Arbejdsområder: Lønpolitik og arbejdstidsaftaler: 
Der er udarbejdet en lønpolitik, der tager 
udgangspunkt i skolens værdier og målsætninger. Den 
skal ses i sammenhæng med arbejdstidsaftalerne. Der 
er på baggrund af disse udarbejdet en skoleplan og en 
lokalaftale. 
Se bilag. 
Lønpolitikken blev gennemgået på mødet. 
Den blev godkendt 
 
Bygninger og vedligehold: 
Der arbejdes på en både kort og langsigtet plan for 
vedligehold af bygninger, samt energioptimering. 
 
Udvidelse af Børnehus: 
Vi har pt. mange børn i både vuggestue og børnehave. 
Det betyder, at vi ikke kan optage flere før til næste 
sommer. Det dur ikke. Hvad gør vi?  
Pt. er vi ved at undersøge muligheden for at få 
godkendt SFO-huset til Børnehave. 
Mulighed for flytning af SFO til indskolingsområde? 

19.45 
BS 
MN 
LH 

8. Næste skoleår: Hvad er bestyrelsens fokuspunkterne for det 
kommende skoleår? /finansår? 

20.10 
MN 
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Alle medlemmer medbringer konkrete forslag til 
fokuspunkter: 
 
Fællesskabet – hvordan styrker vi det. Hvordan 
engagerer vi forældrene? – Velkomstfolder. Hvordan er 
man forælder. Hvordan kommer man med i nogle 
fællesskaber? ”Gamle” forældre kan få en 
mentorfunktion for ”nye” forældre. 
Sangaftener, fællesspisninger, arrangementer 
Femårig plan for vedligehold af bygninger. Få snakket 
med alle ansatte ang. vedligeholdelsesemner. 
Energirenovering. 
Friskoleånd – stedet, børnene 
Slå rødder i friskoleånden. Emneuger, kunstprojekt. 
Hvad er friskole for noget. 
Lege forsamlingshus med gæster, foredrag, gæster, 
sangaftener, valgaftener. 
Organisering af forældreråd. 
Førskole i det kommunale contra hos os? 
Indskrivningskampagne i efteråret efter biografreklame 
En ”nemt at” kampagne…. 
Hvor vil vi hen med vores kompetenceudvikling? 
Er der et pædagogisk projekt, man gerne vil igennem i 
Børnehuset? 
 
Madordning i Børnehuset 
Memo og Overlade 
Ref. fra sidste møde: Line og Morten har brug for at 
finde fodfæste. Vi har gang i både en Oase, et MEMO, 
et Kompetencehjul, evt. udbygning af Børnehus osv. 
Ledelsen på skolen har brug for at finde sine rødder.  

BS 
LH 

9. Støtteforeningen: For at der ikke går ”først til mølle” i ansøgninger til 
støtteforeningen, vil vi forsøge at lave en prioriteret 
liste/ønskeliste. Ansøgninger skal være skriftlige, så 
alle ved, hvad der søges om, samt hvad der bevilges. 
 
Skolen: 
4 symaskiner (10.000 kr.) 
Ombetrækning af stole på lærerværelset (8.000 kr.) 
Nye køleskabe til gangen. Energimæssig (10.000 kr.) 
2 Whiteboardtavler på hjul (4.000 kr.) 
SFO: 
Hvad kommer SFO’en til mangle, når den flytter? 
Børnehus: 
Musik og teaterforløb 
 
Kan vi lave et årshjul på, hvad vi kommer til at mangle 
i løbet af et år. Forudsige ønsker og udgifter. 

20.30 
BS 
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Evt. inviterer støtteforeningen med til et møde i 
efteråret den 8. september. 
 
Line og Morten arbejder videre med både årshjul 
og en form for prioriteret ønskeseddel. 

10. PR: Brian arbejder på at skaffe midler til en video, der kan 
bruges som biografreklame? Hvor langt er vi? 
Der er skaffet 30.000 kr. og mangler pt. fra 2 givere. 
Vi forventer, det kan realiseres til august.  

20.40 
BS 

11. Kalender: 22.06: Dimissionsfest 
24.06: Sidste skoledag 
08.08: Lærermøde efter ferien 
10.08: Skolestart kl. 17.00? 
15.08: Forældremøde i Børnehaven 
18.08: Bestyrelsesmøde 
08.09: Bestyrelsesmøde 

20.45 

12. Punkter til næste 
møde den 18.08:  

Vedligehold 
Arbejdslørdag i september 
Videooptagelse til biografreklame 
Opfølgning på økonomi 
Skal vi have et forældreråd? Grupper? 
Kompetenceudvikling 
Tanker fra udviklingsgruppen 
Brugertilfredshedsundersøgelse 

20.50 
BS 

13. Evt.:  20.55 
Alle 

14. Bestyrelsens eget 
punkt (lukket): 

Vi startede forfra på dagsordenen, da både Ann og 
Maria var fraværende. 

18.30 

 


