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Dagsorden:  Underpunkt/Referat:  

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

Vi synger: 119; Du skal plante et træ 
 
 
 
 

19.00 
MN+ 
BS 

2. Orientering: Børnehuset: 
Dejligt med en mere eller mindre ”ny” Børnehave. Nye 
gulve og nymalet. 
Det virker godt med SFO’en i indskolingslokalerne. 
Der bliver nok en ugentlig dag i skoven. 
Der er brugt penge på nye møbler til Børnehaven. 
Dorte er startet på kurset ”Barnets første 1000 dage”. 
Storkene starter til fællesspisning til september. 
Line på kursus næste torsdag den 25.08. i KIDS. 
Morten tager med. 
Det var lidt kaotisk omkring arbejdet med nye gulve og 
maling i børnehuset, men det gik utrolig godt. 
Udfordringer omkring brændenælder ved Børnehuset.  
Måske fælde et træ med ”farlige frugter”. 
 
Skolen: 
Der er foregået en større omstrukturering i løbet af 
ferien.  
Gruppe 4’s grupperum er flyttet til rummet foran 
serverrummet. 
Oasen er flyttet til Gruppe 4’s grupperum. 

19.05 
LH 
MN 
Alle 

Emne: Bestyrelsesmøde 
Data om mødet: 
 
Dato: Torsdag den 18.08.22 

Tid: 18.30-21.50  

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



 
Referat nr. 8 

Skoleåret 2021-2022 
 

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

Gruppe 2 er flyttet til Oaselokalet 
SFO er flyttet til Gruppe 2’s lokale. 
Det hele er forårsaget af de mange børn i vuggestue 
og børnehave, som gerne vil bruge det gule hus. 
 
Blæserorkesterpræsentation i går. Det bliver 
spændende. Mange var interesserede. 
Besøg af friskole fra Als i næste uge tirsdag til fredag. 
 
Bestyrelsen: 
Bestyrelseskursus den 25. oktober hos os. Hvad og 
hvordan? Det starter kl. 17.00 og slutter kl. 20.00. 
Hallen er reserveret. Salen holdes klar. 
 
Der er kommet nye bustider, og ved en fejl er vi ikke 
blevet spurgt/hørt. De ændrede tider er primært 
tilrettelagt i forhold til Hornum skole, der i efteråret 
sendte ændringsforslag. Vi fik ikke muligheden. Skal vi 
gøre noget på kort sigt eller arbejde på at få mere 
indflydelse på lang sigt? 
Vi forsøger at ændre bustiderne allerede i år, og hvis 
det ikke kan lade sig gøre, så skal vi sikre os, at vi 
bliver hørt i forhold til næste års køreplan. Brian 
arbejder videre. Styrke landområderne. Vi efterspørger 
eksempler blandt forældrene. Info via Intra og 
Facebook. 

3. Medarbejder-
situation: 

Martin er begyndt i SFO og Børnehus 
Marie-Louise er startet i praktik i Børnehuset. Hun er 
gratis i august. Herefter indgår hun i 
rotationsvikarsystemet i både vuggestue og 
børnehave. 
Kristina er startet i praktik på kontoret. 
 
Bodil stopper i Børnehuset med udgangen af august, 
men hun bliver der lidt endnu. 
Vi forsøger at finde en ekstra til SFO’en. 

19.15
MN 
LH 

4. Økonomi: Budgetopfølgning pr. 30.07.22:  
Balance og likviditet og noter vedhæftet. 
Irene har været syg de sidste dage, så jeg har ikke 
kunnet trække oplysninger fra tidligere år, hvilket 
kunne have været rart at sammenligne med. Jeg har 
lavet et notatark, der fremhæver nogle af tallene fra 
balancen og likviditeten, som måske giver mening.  
 
Opfølgning på vikarudgifter indtil nu inkl. refusion. 
Likviditetsbudget opdateres til det nye budget. 
Opfølgning på forældrebetaling min. hver anden måned 
 

19.20 
BS 
MN 
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Budget for 2022 i opdateret udgave viser ca. 170.000 
kr. i overskud. 
Fokus på stigende priser til varme, el, rengøring mm. 
 
Tjek e-mail fra kontoret (administration) i spamfilter. 
 
Ønsker til undervisningsbudget inden efterårsferien. 

5. Oasen: Hvordan går det med Oasen? 
Oasen er flyttet i løbet af ferien til nye lokaler.  
Det ser ud til, at vi beholder samme antal specialelever 
som sidste skoleår. Måske endda +1? 
Vi fortsætter med Oasen, og har lavet små aftaler og 
justeringer, så vi tilgodeser flest børn bedst muligt. 
Godt at Oasen er flyttet til nye lokaler, hvor der er 
mere ro. 
(Punktet tages af som et fast punkt.) 

19.30 
MN 

6. Arbejdsområder: Bygninger og vedligehold: 
Der arbejdes på en både kort og langsigtet plan for 
vedligehold af bygninger. Vi er godt på vej. Nogle ting 
er kendte, som vi ved vi skal have skiftet. Andre ting 
er mere langsigtede, fordi vi endnu ikke kender 
udfordringen. Der kan også arbejdes med regulærere 
udskiftninger ad åre. Jesper og Christian arbejder 
videre. Pt. har vi udgifter for ca. 100.000 kr. pr. år 
over de næste 5 år. 
 
Christian og Morten er ved at aftale et møde med 
Bestgreen, for at få afklaret forskellige spørgsmål. 
Kan vi gøre nogle tiltag i løbet af efteråret/vinteren, så 
vi sparer lidt på varme og strøm? 
Vi SKAL aftage 135.000 khw. Det har indtil videre 
passet så nogenlunde. Vi kan altså ikke spare noget 
her. Måske kan vi spare på oliefyret. 
 
Arbejdslørdag i september: 
Er der nogle større opgaver, som vi skal have fokus 
på? 
Få lavet en liste over alle større og mindre opgaver. 
Program for dagen. 
Inddragelse/deltagelse af medarbejdere? 
Medarbejdere spørges. Prioriteret liste. 
Listen gives til ”Udviklingsgruppen”. 
 
Frivilligt arbejde og pedelordning: 
Hvad er status pt. og er der noget, vi skal have fulgt 
op på eller ændret på? 
Det kunne være rart med flere aktive af de frivillige. 
Det er ofte nogle få, der melder sig. Håber på flere 

19.35 
BS 
MN 
LH 
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forældre i løbet af året. 
Informere om ”pedelordning” ved indmeldelse. 
Database over forældre med håndværksmæssige 
kompetencer og øvrige kompetencer. 
At man som forældre/pedeller skiftes til at stå for 
opgaver i forskellige måneder, uger eller ?? 
Punktet sættes på personalemødet. 
Brian snakker med Inger. 

7. Forældreråd?: Skal vi have et forældreråd, eller et råd for hver 
gruppe, som kan bidrage til arrangementer mm.? 
Udsættes til næste møde. 

19.45 
BS 

8. Kompetence-
udvikling: 

Hvordan tænker vi kompetenceudviklingen 
fremadrettet. Er der noget, vi skal have fokus på, og 
hvad skal målet være? 
Vi skal skabe gode arbejdspladser, så hver enkelt 
medarbejder kan dygtiggøre sig. 
Vi skal have sat penge på budgettet. 
Søge kompetencefonden. 
Medarbejderudvikling. 
Medarbejderfastholdelse. 
Kompetenceudvikling i forlængelse af MUS samtaler. 

19.50 
BS 

9. Brugertilfredsheds-
undersøgelse: 

Det er flere år siden, der sidst er lavet en 
brugerundersøgelse (2017). På sidste møde aftalte vi 
at arbejde på en ny. 
Kirstine har gjort et flot forarbejde og lavet et udkast.  
Se bilag. 
Godt at få den ud i oktober/november. 
Spørgsmål tages med i personalegruppen. 
Kirstine arbejder videre. 

20.00 
BS 
KY 

10. Arbejdsopgaver: Tanker fra udviklingsgruppen: 
Er der nogle tanker i støbeskeen, som bestyrelsen skal 
have fokus på – på langt eller kort sigt? 
Udsættes til næste møde. 

20.10 
MN 
BS 
LH 

11. 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.) 
10 nye Ipads til indskolingen 
Nye PC’er til lærerne 

20.20 
BS 



 
Referat nr. 8 

Skoleåret 2021-2022 
 

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

 
SFO: 
Hvad kommer SFO’en til mangle, når den flytter? 
Køleskab (Er bestilt) TV (Er bestilt) 
 
Børnehus: 
Musik og teaterforløb 
Plæneklipper på batteri 
Trimmer til samme batteri 
42-48” TV 
Løbecykler med små hjul 
Læringstavler evt. fra Exact 
Bordplade + en til vask 
Kartonreol til A4 
Rammer til A3 
6’er klapvogn 
Få malet hele vuggestuen inkl. karme og lister 
Smart ny industriopvasker 
 
Kan vi lave et årshjul på, hvad vi kommer til at mangle 
i løbet af et år. Forudsige ønsker og udgifter. 
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. 
 
Udsættes til næste møde 

12. PR: Brian har skaffet 40.000 kr. til en videoreklame, der 
skal bruges i Aars bio og på sociale medier.  
Der optages torsdag den 1. september.  
Hvad skal være videoens historie? 
Hvad og hvordan skal vi prioritere PR i efteråret?  
Hvordan skal vi bruge videoen, når den er klar? 
Spørgsmål: 
Fra bog til virkelighed 
Udearealer 

20.30 
BS 

13. Fotografering: Skolen plejer at få taget skolefotos af hver enkelt elev i 
løbet af efteråret. Der ”plejer” at komme et firma og 
tage billederne, hvorefter man via nettet kan bestille 
fotopakker til flere hundrede kroner. 
Hvordan i år?  
Morten tager skolefotos. Forældre tilbydes en 
fotopakke / fil med billede til fordelagtig pris.  

20.44 
MN 

14. Kalender: 15.08: Forældremøde i Børnehaven 
18.08: Bestyrelsesmøde 
08.09: Bestyrelsesmøde 

20.45 
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25.10: Bestyrelseskursus på Blære Friskole 

15. Punkter til næste 
møde den 18.08:  

Vedligehold 
Arbejdslørdag i september 
Opfølgning på økonomi 
Tanker fra udviklingsgruppen 
Brugertilfredshedsundersøgelse 

20.50 
BS 

16. Evt.: Deltager der bestyrelsesmedlemmer i alle 
forældremøder, og vil de ”medvirke”? Måske fortælle 
om bestyrelsens arbejde, så nye får lyst til at være 
med i bestyrelsen. 
 
2.-3. klasse skal selv medbringe egen computer? Mere 
og mere undervisning ”kræver” brug af computer også 
ned i de små klasser. Bestyrelsen er positiv. Tages op 
på forældremøde i 2.-3. klasse. Hvis der er opbakning, 
kan det realiseres med det samme. Ellers sætter vi det 
som ”krav” fra skoleåret 2023-2024. Alternativt køber 
skolen nogle PC’er, som eleverne kan låne. 
 
Foredrag om angst v/Peter Lund Madsen. Ca. 40.000 
kr. Prøve at skaffe penge. Evt. sammen med andre 
friskoler. Tages op næste gang. 
 
Elever der ikke benytter SFO, men som er på skolen 
alligevel. Hvor skrap skal man være? Tages op næste 
gang. 

20.55 
Alle 

17. Bestyrelsens eget 
punkt (lukket): 

 18.30 

    


