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REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 

Dato: 26-01-2021 
Tid: 19:00-21:30 
Sted: ZOOM 
 

Deltagere: Jannie, Chanette, Desiree, Erla, Esben, Britt, 
Peer, Lars, Jesper, Thomas    
Afbud: Janni 
Mødeleder: Esben 
Referent: Desiree 
Forplejning:  

DAGSORDEN 
Pkt. Emne   
1.0 
 

Ledelsen orienterer 
1. Elever og ansatte (231 elever, 28 ansatte) 

Stabilt elevtal. 
2. Jurgita ansat som rengøringsassistent 

Er kommet godt i gang og bliver lært op af Bettina. 
 
Thomas har medvirket i P4-Fyn omkring 5762 som et populært tilflytningsområde for familier fra 
Hovedstadsområdet. 
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Regnskab 2020 
1. Udkast fremsendt  

Thomas gennemgår regnskabet. Et positivt resultat, trods Corona. Fortsat stabil økonomi. 
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3.0 Coronanyt 
Thomas orienter om status for undervisning på de 3 trin. Nødpasningen i indskolingen har været stabil med ca. 
10-15 elever. I forhold til de elever der møder ind på mellemtrinet 10 - 12 elever og overbygningen 2 - 5 
elever har også været stabilt. Fokus på aktiviteter der støtter op om fællesskabet samt bevægelse. Der er også 
igangsat forældremøder.  
 
Lars Johannesen orienterer om, at zoom møderne i indskolingen - for nogle af klasserne - er udvidet fra 1 
møde til 3 møder om ugen. Der har også været facetime-samtaler med nogle elever.  
 
Thomas har indledt en mini-mus med alle ansatte, for at få status på alles trivsel i et job der er blevet 
”anderledes” end det man blev ansat i.  
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Byggeproces 
1. Svar på jordbundsanalyser 

Hele byggefeltet fra farveladen og over mod pulsen og telthallen. Der er ingen steder i det felt hvor 
der ikke kan bygges.  

2. Orientering om afklaring af samarbejde mellem indskoling og Farvelade 
Der er intern dialog om at finde en langsigtet farvelade løsning. 
- Indskoling og farvelade smelter sammen  
- 2 selvstændige identiteter der deler områder 
- 2 selvstændige der ikke deler områder 

3. Proces herfra 
Der har været afholdt 3 møder i forhold til ovenstående punkt og endnu et møde i morgen hvor det 
forventes at den endelige beslutning kan tages.  
Der er så småt begyndt at blive skrevet på byggeplanen og når den er klar bliver den forelagt 
bestyrelsen og derfra udarbejdes der skitser som også kommer igennem bestyrelsen.  
 
Hvornår kan byggeriet begynde? Hvis der støbes senest september så der kan lukkes af inden 
vinteren ellers er det en fordel at vente til foråret.  
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5.0 Forudsætninger for ansættelser og vikarer 
Drøftelse af ansættelse af nyuddannede eller lærere der har længere erfaring. Kan der tilbydes mentor-aftaler 
eller andet, såfremt en nyuddannet skal ansættes? Kan vi bruge 3-års praktikanter fra DFL?  
 
Vi beslutter at Jesper og Thomas forsøger ud fra bestyrelsens drøftelse i dag, at komme med et ”forslag”, som 
vi kan drøfte videre ud fra.  
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6.0 Nyt for pædagogisk udvalg 
Udviklingsområdet vedr. skolefællesskabet er blevet delt op i 2 grupper. Gruppe 1 er på udkig efter ”nogen” 
der kan fortælle om hvad er moderne fællesskaber. (Lars, Thomas, Erla, Britt) 
I den anden gruppe har der været talt om hvad er det der kan styrke værdier. Gruppen har også talt en del om 
forældrefesten, samt mere dialog mellem forældrene op igennem skoletiden. (Jannie, Jesper og Desiree). 
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7.0 Godkendelse af referat 
Godkendt. 

EKJ O 

8.0 Evt. 
Der bliver spurgt ind til lærerstabens trivsel. Thomas har en opmærksomhed på dette og som nævnt under 
punkt 3.0, bliver der afholdt mini-mus-samtaler.  
 

- Kommende generalforsamling sættes på til næste bestyrelsesmøde. Esben og Erla mødes og 
indkalder evt. til et ekstramøde inden det fastlagte møde i marts.  
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