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Dagsorden:  Underpunkt/Referat:  

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

Vi synger: 171; Sensommervise - Æbler lyser….. 
 
 
 

19.00 
MN+ 
BS 

2. Orientering: Børnehuset: 
Madpakkehus. Vi skal skrive under på en aftale om 
brug af vores eget madpakkehus. Vi godkender 
kontrakten fra Vesthimmerlands kommune. Brian og 
Christian skriver under som tegningsberettigede, når 
selve aftalen kommer. 
 
Mega lækkert med alt det der blev lavet til arbejdsdag. 
Er blevet inviteret til sprognetværk i Vesthimmerlands 
kommune. 3 pædagoger har været med. 
Bruger tid på at forberede tilsyn til november. 
Forbereder lysfest den 27. oktober. 
Maria har gennemført SPU. Stor fremgang siden sidste 
gang. I år ligger alle børn over gennemsnit. 
 
Skolen: 
NT kan ikke lave om på skolebussen i øjeblikket. Den 
holder ved skolen 14.08, hvor eleverne skal være klar. 
Ny elev startet i 8. klasse 
Ny elev startet i 2. klasse 
Ny elev startet i 9. klasse 

19.05 
LH 
MN 
Alle 

Emne: Bestyrelsesmøde 
Data om mødet: 
 
Dato: Torsdag den 06.10.22 

Tid: 18.30-22.00+  

Sted: Lærerværelset på Blære Friskole 

18.30-19.00 er for selve bestyrelsen (egentid). 

OBS!  

Alle holder møde fra 19.00-21.00 

Mødedeltagere:  
Brian Stephansen (O) 
Christian Rold 
Jesper Andersen 
Ronni Hald 
Anne Catrine Boelt Larsen 
Kirstine Yde Lauritzen 
Maria Schønning 
Line Højgaard 
Morten Nebel (R) 
Fraværende: 
Ann Binderup (afbud) 
Amalie Theilgaard (afbud) 
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2 elever har forladt skolen. 
Vi er startet på undervisning med MEMO. 
Forberedelsen til Frugtmarked er godt i gang. 
 
Bestyrelsen: 
Råstoftilladelse til etablering af grusgrav. Høringsbrev 
er udsendt. Tilbagemelding senest 31.10.22. 
Vi har fået opfyldt ønske omkring hegn. Vi regner den 
som afsluttet fra skolens side. 
 
Der er besparelser på vej i kommunen. Der skal spares 
2 mio. kr. på busser. Det betyder sandsynligvis, at 530 
kommer tilbage til de gamle tider. 110 forsvinder, men 
kan delvis erstattes af 531. Brian sender et høringssvar 
til Per og til politikkerne. 
 
Bestyrelseskurset den 25. oktober starter kl. 16.45. 
Der er 35 tilmeldte. Godt hvis nogen er klar 15.30 fra 
bestyrelsen til at hjælpe med alt det praktiske. 
 

3. Medarbejder-
situation: 

Intet at bemærke 19.15
MN 
LH 

4. Økonomi: Budgetopfølgning pr. 30.09.22:  
Budgetopfølgningen viser et overskud på ca. 163.000 
kr. mod et forventet overskud på ca. 110.000 kr, ud 
fra det tilrettede budget, eller 263.000 kr. i forhold til 
det oprindelige budget. Dvs. at vi styrer pt. ganske 
godt efter det nye budget, hvori de forhøjede udgifter 
til strøm og varme er indregnet.  
 
Budget 2023: 
Hvor meget kan vi sætte skolepengene op, set i lyset 
af de stigende energipriser og den øgede inflation? 
Vi kan ikke lade skolepengene stige med ret meget 
mere end alm. index regulering. Måske sætte 
nuværende 1140 kr. op til 1200 kr./mnd.? Tages op 
igen ved budgetlægningen. 
Lærerne er bedt om at afgive ønsker til undervisning 
mm. inden efterårsferien. 
Der holdes et møde i økonomiudvalget inden næste 
bestyrelsesmøde, så vi kan få startet budgettet. 
 
NORLYS: 
Henvendelse fra Norlys ang. kontrakt på strøm. 
SPOT-pris - pt. en fordel. 2 årig kontrakt igen? 
Seneste år har vi brugt i alt 34.133 kwh. 
Morten undersøger SPOT-pris contra FLEX-EL 

19.20 
BS 
MN 
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SPOTpris og FlexEl er samme produkt, men vi kan som 
skole få Spotpris, der koster 4,13 øre/kwh, mens 
FlexEl koster mellem 8-9 øre/kwh. SPOT er altså 
billigst for os. Morten har efter aftale med Brian 
godkendt tilbuddet. 

5. Arbejdsområder: Bygninger, energi og vedligehold: 
Vi er blevet tilbudt at komme ud af aftalen med 
Bestgreen senest med udgangen af 2022.  
Vi er også blevet tilbudt at købe deres anlæg. 
Vi takker nej til køb af anlæg, og vi meddeler dem, 
at vi ønsker at træde ud af kontrakten. Brian 
meddeler Bestgreen beslutningen i morgen. 
 
I første omgang fyres med olie. Vi tjekker op på 
oliefyrets kapacitet, samt øvrige installationer, så vi 
sikrer os, at det kan overtage varmeproduktionen 
hurtigst muligt.  
Kristian tager teten omkring tjek på oliefyr og egne 
varmepumper på Børnehuset. Jesper hjælper til. 
 
Der arbejdes videre med etablering af energifællesskab 
med hallen, så vi måske kan kobles på deres 
varmepumper.  
Morten kontakter hallen og Brian snakker med 
kommunen.  
 
Arbejdslørdag i september: 
Evaluering af arbejdslørdag: 
Stort og dejligt fremmøde. Vi fik stort set lavet alt på 
arbejdsopgaver-listen plus lidt mere. God måde at 
forberede og tilrettelægge og afvikle på.  
Det vælter ind med roser for en god arbejdslørdag. 
 
Frivilligt arbejde og pedelordning: 
Opfølgning på snakken fra sidste møde ang. 
inddragelse af forældre i klasser/grupper, der ca. hver 
6. uge mødes til et klasse/gruppe-arrangement med 
spisning og hygge inkl. arbejdsopgaver. 
 
Revidering af udkast til ny pedelordning. 
Hvordan får vi det til at virke bedst muligt? 
Lærerne ønsker ikke at være tovholder på 
arbejdsopgaver. Kan det passe med, at en fra 
bestyrelsen er med hver gang som koordinator? 
Måske færre aftener med flere på samme tid? 
 
Uge 47 - 4-6 kl. (Xander) 
Uge 2 - 2-3 kl. (Ann) 
Uge 9 - 7-9 kl. (Elsebeth) 

19.35 
BS 
MN 
LH 
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Uge 13 - 0-1 kl. (Stine) 
 
Der er fortsat arbejdslørdag igen den 13. maj. 
Klasseopgaverne skal primært erstatte de mindre 
pedelopgaver. 
Der arbejdes videre denne ordning. Måske først til start 
i næste skoleår. Meddeles i næste nyhedsbrev. 
 
Ønsker til pedelliste. Skriv i nyhedsbrev og på 
facebook. Punkt på senere bestyrelsesmøde. 

6. SFO: Bestyrelsen skal beslutte, hvad vi gør i forhold til, at en 
række elever hver dag møder tidligt ind på skole og 
derfor ikke er under opsyn. Eleverne fordeler sig på 
alle trin. Bestyrelsen har tidligere drøftet 
forsikringsspørgsmålet uden, vi er blevet konkrete. 
Morten har været i kontakt med Friskoleforeningen, 
der oplyser, at det er et uklart område, og det derfor 
er op til bestyrelsen at formulere nogle klare og 
tydeligere rammer. Vi tilbyder en morgen-SFO i 
Børnehuset, og det vil koste ca. 100.000 kr. til 
aflønning af pædagog at tilbyde en morgen-SFO på 
skolen. Bestyrelsen skal være opmærksom på, at 
elever der kommer med 530 ikke har andre muligheder 
end at møde tidligt ind på skolen. 
 
Skolen er låst op fra 07.30. Kommer man inden kl. 
08.00, skal det meddeles skolen. 
Skolen åbner 08.00 med tilsyn.  
Kommer man før foregår det i Børnehuset. 
0.-3. klasse skal være i Børnehuset. 
Aftalen er for at sikre både børn og medarbejdere, så 
vi ved, hvem der er på skolen i tilfælde af evt. brand 
eller lignende. Man skal bestræbe sig på at møde ind til 
skolestart kl. 08.15. Kontakt til Line for individuel 
aftale. Line og Morten arbejder på en tekst/aftale, der 
kan meldes ud. Bestyrelsen arbejder på det. 

19.50 

7. Det gule hus: Børnetallet i Børnehuset ligger det kommende år i et 
spænd fra 27-33 børn. Derfor bliver Det Gule Hus 
brugt, da vi ellers ikke overholder arealkravet. Der har 
været forskellige tanker om, at en spændende løsning 
på sigt vil være at flytte vuggestuen til Det Gul Hus. 
Forslaget er, at der nedsættes en ad hoc gruppe uden 
for bestyrelsen, der i første omgang skal undersøge 
bygningen, lovgivningen m.m.. På den baggrund kan 
bestyrelsen beslutte, om vi skal gå videre med 
arbejdet. Bestyrelsen skal finde deltagere til gruppen 
og give dem en konkret ramme/opgave UDSAT 

20.00 
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8. Støtteforeningen: Støtteforeningen deltager på november-mødet. 
Bestyrelsen skal drøfte, hvad der er vigtigt at få talt 
med Støtteforeningen om. UDSAT 

20.10 

9. IT: Hvordan ser fremtiden ud ang. IT? 
Skal flere elever selv medbringe PC eller skal skolen 
investere? UDSAT 

20.15 

10. Brugertilfredsheds-
undersøgelse: 

Skal ud i oktober-november. 
Tilbagemeldinger fra ansatte. - Sendes til Kirstine 
UDSAT 

20.20 
KY 

11. Udviklingsgruppen: Tanker fra udviklingsgruppen: 
Er der nogle tanker i støbeskeen, som bestyrelsen skal 
have fokus på – på langt eller kort sigt? UDSAT 

20.25 
 

12. PR: Videoer - hvordan bruger vi dem bedst? UDSAT 
Facebookgrupper 
Jubi-land i efterårsferien - Har ikke ressourcerne. 

20.35 
BS 

13. Kalender: 06.10: Bestyrelsesmøde 
08.10: Frugtmarked 
14.10: Skolernes motionsdag 
25.10: Bestyrelseskursus på Blære Friskole 
03.11: Bestyrelsesmøde 
10.11: Musicalaften 
16.11: Indskrivning til 0. klasse kl. 16.00. 

20.45 

14. Punkter til næste 
møde den 03.11:  

Opfølgning på økonomi og energi 
Brugertilfredshedsundersøgelse 
Budget 2023 

20.50 
BS 

15. Evt.:  20.55 
Alle 

16. Bestyrelsens eget 
punkt (lukket): 

Skolepenge 
Energi 

18.30 

    


