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Dagsorden:  Underpunkt/Referat:  

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

Vi synger ikke, da mødet er online 
 
 
Ingen bemærkninger til referat. 

19.00 
MN+ 
BS 

2. Orientering: Børnehuset: 
Det kører derudaf i Børnehuset. Vi er endelig ved at 
være fuldtallige i medarbejdergruppen efter 
sommerferien. 
Der er forældremøde næste tirsdag inkl. 
personalemøde for Børnehusets medarbejdere. 
Mange ønsker til arbejdslørdagen 
Tilbud om ”Fri for mobberi” evt. sammen med Haubro 
og Overlade Friskole. -> Giver god mening -> GO! 
Der er tilsyn i Børnehuset 01.11 efter KIDS modellen. 
Hvad skal vi score højt på? 
Ukrainske pige er meldt ind til januar 
7 nye børn til vuggestue og 6 går videre til børnehave. 
Vi vokser også i børnehaven i 2023 - kommer over 30 
Mange børn til pasning i efterårsferien 
Skolen: 
Der er lavet plan for MEMO. Vi starter i uge 40. Alle 
lærere og klasser kommer igennem inden jul. 
Ny elev til 5. klasse startet 1. sept. 
Det betyder, at vi kunne registrere 63 pr. 05.09.22. 

19.05 
LH 
MN 
Alle 

Emne: Bestyrelsesmøde 
Data om mødet: 
 
Dato: Torsdag den 08.09.22 

Tid: 19.00-21.40  

Sted: Online - Brian sender link. 

 

OBS!  

Alle holder møde fra 19.00-21.00 

Mødedeltagere:  
Brian Stephansen (O) 
Christian Rold 
Amalie Theilgaard 
Ronni Hald 
Anne Catrine Boelt Larsen 
Kirstine Yde Lauritzen 
Ann Binderup 
Maria Schønning 
Line Højgaard 
Morten Nebel (R) 
Fraværende: 
Jesper Andersen (afbud) 
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7.-9. klasse i København 
4.-6. klasse deltager i O-løb i morgen 
Fin start på samarbejde med Overlade 
Masser af ønsker til arbejdslørdag 
Spændende dag med optagelser til videoreklame 
Godt personalemøde. Godt at være sammen på tværs. 
Jeg har en samtale i gang med NT ang. bustider og 
busstop ved skolen. Afventer svar. 
Bestyrelsen: 
Opfølgning på BUS-snakken fra sidste møde. 
De har lovet, at vi kommer på en liste, så vi bliver hørt 
til næste år. 
Tak for alt det, der bliver lavet på skolen. 
Video, opgaver, små events osv. 
Christian stiller ikke op til bestyrelsen ved næste 
generalforsamling. Brian tænker det samme! 

3. Medarbejder-
situation: 

Marie-Louise ansat pr. 1. september i Børnehuset 
Bodil stopper pr. 1. september men fortsætter som 
vikar. 
Mette starter i SFO, mens Louise går lidt ned i tid. 
Ida er ny vikar i både skole og børnehus 

19.15
MN 
LH 

4. Økonomi: Budgetopfølgning pr. 30.08.22:  
Budgetopfølgningen viser et overskud på ca. 50.000 
kr. 
Vi har brugt ca. 50.000 kr. på vikar i skoledelen indtil 
nu. Der er afsat 64.000 kr., så vi kan ikke tåle alt for 
meget fravær de resterende måneder. Det var især 
MEMO kurset, der rykkede godt i maj. 
Det ser ud til, at vi kan komme ud af 2022 med et lille 
overskud, hvis der ikke kommer større overraskelser 
resten af året. Det betyder dog, at vi skal tænke os 
godt om, når der bruges penge. Holde igen hvor vi 
kan. 

19.20 
BS 
MN 

5. Arbejdsområder: Bygninger, energi og vedligehold: 
Tilbagemelding på møde med Bestgreen. De har 
varslet en ekstra betaling/afgift for 2022? 
Der er kommet nyt udspil i sagen om Bestgreen. Brian 
informerer og lægger op til ”debat”. 
Vi skal aftage 135.000 kwh om året. De varsler at 
lægge 0,49 kr./kwh. oveni fra oktober og frem samt 
hele næste år.  
Lidt overraskende har de i dag skrevet, at vi kan 
komme helt ud af kontrakten, hvis vi ønsker det. 
Allerede fra udgangen af oktober. 
Hertil kommer et index på +6-7 %. 
Hvis vi går over til olie, vil vi ligge 125.000 kr. over det 
vi gjorde før.  

19.35 
BS 
MN 
LH 
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Kan vi frikøbe anlægget fra Bestgreen? 
Sandsynligvis min. 200.000 kr. for at købe anlægget? 
Hvad skal vi gøre? 
Mødet med Bestgreen bliver super vigtig. 
På sigt er vi sandsynligvis bedst sikret ved at være 
”frie” og uafhængige. 
Undersøge fjernvarmemuligheder for området. 
Brian, Christian og Morten sætter sig sammen og 
undersøger mulighederne. 
 
Arbejdslørdag i september: 
Der er lavet en fælles liste mellem Skole og Børnehus 
på arbejdsopgaver. Den vedhæftes i en opdateret 
version, så de ansvarlige kan forberede sig. Jeg har 
også skrevet om det i nyhedsbrevet tidligere i dag. 
Arbejdsgruppen plotter folk på, så man ved hvad man 
skal lave, når man kommer. 
Hvem handler materialer: Ronni 
Hvem vil lede og fordele på dagen: Brian, Morten, 
Amalie.  
 
Frivilligt arbejde og pedelordning: 
Se punkt 6 

6. Forældreråd: Skal vi have et forældreråd, eller et råd for hver 
gruppe, som kan bidrage til arrangementer mm.? 
Medbringer udkast til ny ordning/pedelordning. 
Godt udkast - god model.  
Hvordan sikrer vi os, at opgaverne i Børnehuset også 
bliver løst. Kan forældre i skolen påtage sig opgaver i 
Børnehuset, eller kan man i Børnehuset lave et 
lignende koncept, hvor Børnehusets grupper også laver 
nogle forældrearrangementer, hvor man kommer 
hinanden mere ved, samtidig med at løse nogle 
opgaver.  
Måske efterlyse specialopgaver på Facebook. 
Lave en database over forældre med specielle evner. 
Der skal stadig være en ad hoc-gruppe til pludselig 
opståede opgaver, der ikke kan vente. 
 
Bestyrelsen tager ansvaret for modellen og står for 
udmeldingen. 

19.45 
AB 
MN 
LH 
BS 

7. Førstehjælp: Det vil være rart, at de fleste medarbejdere kan noget 
førstehjælp, hvis vi skulle få brug for det. 
Det er et ønske fra det fælles personalemøde. 
Vi har allerede fået et tilbud på 5.000 kr. for 
undervisning af 16 medarbejdere. 
Ledelsen kan selv træffe beslutning om afholdelse af et 
sådan kursus, hvis der kan findes penge til det. 

19.55 
MN 
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8. Brugertilfredsheds-
undersøgelse: 

Skal ud i oktober-november. 
Tilbagemeldinger fra ansatte. - Sendes til Kirstine 
Tages op næste gang. 

20.00 
KY 

9. Arbejdsopgaver: Tanker fra udviklingsgruppen: 
Er der nogle tanker i støbeskeen, som bestyrelsen skal 
have fokus på – på langt eller kort sigt? 
Tages op næste gang. 

20.10 
 

10. Støtteforeningen: Line og Morten har fået ønsker fra ansatte. Se bilag 
ang. ønsker til støtteforeningen. Et årshjul for støtte er 
svært at lave. Det vil også primært ligge ind under 
almindelig drift.  
Line og Morten styrer kontakten til Støtteforeningen og 
ansøger om penge til de ting, vi ønsker tilskud til. 

20.20 
BS 

11. PR: Hvad og hvordan skal vi prioritere PR i efteråret?  
Videoen til biografen ligger allerede klar til gennemsyn.  
Kommer i Aars bio inden længe. 
Der kommer en 2 minutters video og flere små 
videoer. Gerne bruges til indskrivning. 
Vi er blevet hacket på instagram, så vores profil er pt. 
væk.  
Kirstine bliver ”2”’er på Facebookopslag. AnneChatrine 
er ”1”’er. 

20.30 
BS 

12. Kalender: 24.09. Fælleslørdag/arbejdslørdag 
06.10: Bestyrelsesmøde 
08.10: Frugtmarked 
14.10: Skolernes motionsdag 
25.10: Bestyrelseskursus på Blære Friskole 
03.11: Bestyrelsesmøde 
10.11: Musicalaften 

20.45 

13. Punkter til næste 
møde den 06.10:  

Vedligehold og opfølgning på arbejdslørdag 
Opfølgning på økonomi 
Tanker fra udviklingsgruppen 
Brugertilfredshedsundersøgelse 
IT 
Facebookgrupper. 
Elever der ikke benytter SFO, men som er på skolen 
alligevel. Hvor skrap skal man være? 

20.50 
BS 

14. Evt.:  20.55 
Alle 

15. Bestyrelsens eget 
punkt (lukket): 

Foredrag om angst v/Peter Lund Madsen. Ca. 40.000 
kr. Prøve at skaffe penge. 
Mega god ide. Måske på tværs af friskoler, AOF eller 
andre. Der skal findes nogle eksterne midler. Måske v 

18.30 



 
Referat nr. 9 

Skoleåret 2021-2022 
 

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

vi gerne selv vil smide nogle penge i det. AnneCatrine 
og Brian vil gerne arbejde med videre. Måske 
friskoleforeningen kan være med. 
 
Elever der ikke benytter SFO, men som er på skolen 
alligevel. Hvor skrap skal man være? Hvad koster en 
pædagog på skolen om morgenen? (Line). Tages op 
næste gang. 

    


