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Dagsorden:  Underpunkt/Referat:  

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

Vi synger: 178: Mørk er november 
 
 
 
Ikke noget til sidste referat. 
Referater lægges på hjemmesiden. 

19.00 
MN+ 
BS 

2. Orientering: Børnehuset: 
Der har været tilsyn i Børnehuset i tirsdags: 
I år har vi intet i ”ringe” kvalitet. 
Vi har nærmest alt i det øverste af ”tilstrækkelig” 
kvalitet, hvilket er super fint. 
”Kids” systemet sætter fokus på noget helt andet, end 
det vi vil. Der er ”underminerede” for normal dannelse. 
Vi får friskoleforeningen til at se materialet igennem. 
Skolen: 
De første 2 lærere er i gang med MEMO 
Der har været afholdt frugtmarked med stor succes. 
Skolernes motionsdag gik godt. 
Der har været efterårsferie 
Der arbejdes frem mod musicaluge. 
2 fra elevrådet har været til børnebyrådsmøde i Aars. 
Bestyrelsen: 
Vel gennemført bestyrelseskursus på Blære Friskole 
Super kort evaluering 
Høring ang. besparelser på busser, sendes som et 

19.05 
LH 
MN 
Alle 

Emne: Bestyrelsesmøde 
Data om mødet: 
 
Dato: Torsdag den 03.11.22 

Tid: 18.30-21.35  

Sted: Lærerværelset på Blære Friskole 

18.30-19.00 er for selve bestyrelsen (egentid). 

OBS!  

Alle holder møde fra 19.00-21.00 

De grå markerede felter nedprioriteres, så 

vi har tid til snak med støtteforening samt 

de øvrige vigtige punkter, der skal nås. 

Mødedeltagere:  
Brian Stephansen (O) 
Christian Rold 
Jesper Andersen 
Anne Catrine Boelt Larsen 
Amalie Theilgaard 
Kirstine Yde Lauritzen 
Maria Schønning 
Ann Binderup 
Line Højgaard 
Morten Nebel (R) 
Fraværende: 
Ronni Hald (afbud) 
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fælles svar fra flere små foreninger. 

3. Medarbejder-
situation: 

Intet at bemærke 19.19
MN 
LH 

4. Økonomi: Budgetopfølgning pr. 30.10.22:  
Ultimo oktober viser budgetopfølgningen et overskud 
på ca. 183.000 kr. mod et forventet overskud på ca. 
122.000 i forhold til det opdaterede budget. 
I forhold til det oprindelige budget er vi ca. 134.000 kr. 
bagud, men heri er ikke taget højde for ekstra udgifter 
til både renovering, varme og strøm. 
Herudover er der ikke poster, der stikker ud. Vi følger 
de fleste konti ganske pænt. 
Alt i alt et super flot resultat, som vi har god grund til 
at være tilfredse med. 
Budget 2023: 
Hvor meget kan vi sætte skolepengene op, set i lyset 
af de stigende energipriser og den øgede inflation? 
Sætte nuværende 1140 kr. op til 1200 kr./mnd. Fra og 
med januar 2023. Meldes ud i næste nyhedsbrev. 
Vi har tastet alle kendte indtægter og udgifter ind i 
budgetarket. Nogle tal kender vi ikke 100 %, men har 
forsøgt at ramme, så godt vi kan. Budgettet for 2023 
ser ud til at hænge pænt sammen. Indtil videre er der 
et overskud på ca. 338.000 kr.  

19.20 
BS 
MN 

5. Arbejdsområder: Bygninger, energi og vedligehold: 
Der arbejdes med etablering af energifællesskab med 
hallen, så vi kan kobles på deres varmepumper.  
Pt. ser det ud som om, det kan ske inden nytår. 
Bestyrelsen informeres, når vi har et tilbud. 
 
Frivilligt arbejde og pedelordning: 
De nye planer er indtil videre henlagt, så vi arbejder 
videre med pedelkorps og ad hoc arbejde. 

19.25 
BS 
MN 
LH 

6. Støtteforeningen: Støtteforeningen deltager i mødet: Hvordan arbejder vi 
sammen? 
 
Gerne have kendskab til alle ønsker, så man kan 
undersøge muligheder, samt søge fonde og lignende til 
både projekter og ønsker.  
Opnå gode aftaler hos leverandører. 
Støtteforeningens vedtægter giver ikke umiddelbart ret 
til at støtte drift på friskolen. 
Holde fælles møde i slutningen af et kalenderår, forud 
for budgetlægning og prioritering af udgifter. Første 
møde bliver i december. Måske mellem repræsentanter 

19.30 
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fra støtteforeningen og bestyrelsen. 

7. SFO: Udfordringer med elever, der om morgen er på skolen 
uden opsyn. Morten og Line har arbejdet på en tekst, 
der sætter rammerne for ophold på skolen om 
morgen.  
Bestyrelsen bedes tage stilling til, om teksten kan 
godkendes. Den blev godkendt. 
 
Udkast til formulering til nyhedsbrev og 
infomappe: 
 
Morgen-SFO: 
Blære Friskole og Børnehus tilbyder en Skole-Fritids-
Ordning for elever, der har brug for at møde før 
skoletid og være på skolen efter skoletid. Tilbuddet er 
primært målrettet elever fra 0.-3. klasse.  
 
Flere forældre har spurgt til præcis procedure i 
forbindelse med brugen af SFO om morgenen.  
Bestyrelsen har drøftet dette, og der er kommet 
følgende afklaring på definition af tider og 
opholdssteder: 
 
0.-3. klasse: 
Møder man om morgenen inden kl. 08.00, skal man 
tilmeldes morgen-SFO og møde i Børnehuset. Her man 
kan møde ind allerede fra kl. 06.00. Kl. 08.00 kan man 
gå over på skolen, hvor en lærer vil have tilsyn i 
indskolingsdelen. 
 
4.-9. klasse: 
Skolen er låst op fra 07.30, men der vil ikke være 
tilsyn på skolen før kl. 08.00. 
Kommer man mellem kl. 07.30 og kl. 08.00 og går 
indenfor, skal dette meldes til skolen, så der er styr på, 
hvem der opholder sig på skolen. Man opholder sig 
stille og roligt i sit eget klasselokale. Opholdet sker på 
eget ansvar og i fælles forståelse med forældre. 
 
Aftalen er for at sikre både børn, forældre og 
medarbejdere, så vi ved, hvem der er på skolen i 
tilfælde af evt. brand eller lignende. Går man i 4.-9. 
klasse, skal man altid bestræbe sig på at møde så tæt 
på skolestart kl. 08.15 som muligt. Er der nogen fra 
4.-9. klasse, der har behov for at møde før 07.30, skal 
man kontakte Line for nærmere aftale. 

20.30 

8. Det gule hus: Børnetallet i Børnehuset ligger det kommende år i et 
spænd fra 27-33 børn. Derfor bliver Det Gule Hus 
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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. 
 
Der laves en buisnes plan ang. udvidelse af 
vuggestue/børnehave. Kan det betale sig? 

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

 

10. Brugertilfredsheds-
undersøgelse: 

Kirstine er klar med et udkast. Når udkastet er 
godkendt, kan det sendes ud. Det blev godkendt. 
Irene sender ud via intranet. De gives 14 dage til 
besvarelsen. 
Info i kommende nyhedsbrev, samt via Facebook. 

20.40 
KY 

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

 

12. PR: Videoer - hvordan bruger vi dem bedst? 
Facebookgrupper 
Jubi-land i efterårsferien - Til næste år? 

 

13. Kalender: 03.11: Bestyrelsesmøde 
10.11: Musicalaften 
16.11: Indskrivning til 0. klasse kl. 16.30. 
08.12: Bestyrelsesmøde 

 

14. Punkter til næste 
møde den 08.12:  

Opfølgning på økonomi og energi 
Brugertilfredshedsundersøgelse 
Budget 2023 
Regnskabsestimat for 2022 

20.50 
BS 

15. Evt.:  20.55 
Alle 

16. Bestyrelsens eget 
punkt (lukket): 

Bestyrelsen drøfter hvilke ideer og ønsker, vi har til 
samarbejdet med Støtteforeningen. 

18.30 
BS 

 


