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Referat 

Dato: 26 – 04 - 2021 
Tid: 18:30-20:30 
Sted: Fysisk på skolen.  

Deltagere: Jannie, Chanette, Erla, Katharina, Britt, 
Peer, Lars, Jesper, Thomas    
Afbud: Desiree 
Mødeleder: Erla  
Referent: Britt. 
Forplejning: TV/JV 

Referat 

Pkt. Emne   

1.0 Afklare og føre til referat, hvem der er valgt for skolekredsen. (opsamling fra GF). 
Referat: Bestyrelsesmedlemmer valgt af skolekredsen: Erla og Desiree 
Lea er suppleant for skolekredsen 
Mads er suppleant for forældrekredsen 
 

EI B 

2.0 Konstituering af bestyrelsen.  
Formand. 
Næstformand.  
Sekretær.  
 
Referat: 
Formand: Erla er valgt 
Næstformand: Peer er valgt 
Sekretær: Vi aftaler, at rollen går på omgang.  

EI B 

3.0 Genbesøg af bestyrelsens forretningsorden og opgaver og ansvarsfordeling.  
Forbered jer gerne på  
 
Referat: Dokumenter gennemgået i fællesskab. Aftale om kommunikation 
mellem bestyrelse og skole genbesøgt. 
Forretningsorden (v-skerninge-friskole.dk) 
Ansvars- og opgavefordeling (v-skerninge-friskole.dk) 

EI/ 
TV 

O 
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4.0 4. Fordeling af klasserepræsentanter og udvalgsopgaver  
Referat:  
1. Økonomiudvalg: Erla, Peer og Jannie er med.  
2. Byggeudvalg – Masterplan: Peer, Katharina og Chanette er med.  
3. Udvalg for udendørsareal: Britt er kontaktperson og bliver inviteret til et 
møde en gang imellem når det giver mening.  
4. Farveladeråd: Peer er med.  
5. Fonden: Katharina og Chanette er med.  
6. Udviklingsarbejde omkring skolefællesskabet: (LJ/TV/JV deltager) Britt, 
Jannie, Desiree og Erla er med. Britt er kontaktperson og indkalder til møder. 
 
Klasse repræsentanter:  
Bh.klasse – Peer  
1.klasse – Katharina 
2.klasse – Chanette 
3.klasse – Peer.  
4.klasse –Katharina 
5.klasse – Jannie,  
6.klasse – Desiree 
7.klasse – Britt,  
8.klasse – Erla.  
9. klasse – Britt 

EI B 

5.0 Skolebladet – ny form –  
Referat: skolebladet er fra elev til elev. Derfor er bestyrelsens indlæg ikke 
relevante her. I stedet aftaler vi, at:  
Formand og næstformand sørger for at lave et fælles skriv til forældrene.  
Udkastet bliver til gennemlæsning hos bestyrelsen. Fælles info bliver delt ud til 
alle forældre på mail min. 2 gange om året. 

TV O 

6.0 Planlægning af bestyrelsesmøder og GF –  
Referat:  
 
Tirsdag den 15.06.21. Møde klokken 17 og spisning kl. 19.00 det hele afholdes 
hos Thomas Visby i Ulbølle.  
 
Tirsdag den 31.8.21 
 
Onsdag den 6.10.21 
 
Mandag den 6.12.21  
 
Fredag den 14.1.22 
 
Tirsdag den 25.1.22 
 
Onsdags den 16.3.22 

TV/E
I 

B 
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Generalforsamling 7. april 2022 
 
Mandag den 25.4.22 
 

7.0 Deltagelse af suppleanter på bestyrelsesmøderne  
Referat: Suppleanter inviteres med til bestyrelsesmøderne og kan melde til 
Erla, de møder de ønsker at deltage i. De får dagsorden og bilag tilsendt på 
lige fod med andre i bestyrelsen.  
 

EI D/
B 

8.0 Evaluering af generalforsamlingen.  
Vi tager en runde, hvor vi kan fortælle om 1 – 2 gode ting vi fik ud af at afholde GF på 
zoom. Hvad skal vi huske til næste GF?  
 
Referat: Online generalforsamling kan give flere en mulighed for at deltage, 
selvom man ikke kan møde op fysisk. Så fremadrettet er det måske en god 
mulighed at lave en generalforsamling fysisk på skolen, som også kan deltages 
i virtuelt.  
 

EI  

9.0 Elever og ansatte 
Referat:  
Der er 230 børn på Friskolen pt.  
Vi har et par enkelte pladser i nogle klasser.  
 
I år har vi fire elever vi sender videre til andre skoler, som skolen tror vil 
profitere af et andet skoletilbud end VSF. 
 
Maj-Linn bliver ansat i Merethe Fuglsangs barselsvikariat indtil december, 
hvor Merethe kommer tilbage.  
 
Skolen arbejder på at bliver den mere ordblindevenlige skole. Tre lærere 
sendes bl.a. på læsevejleder kursus.  
 

TV O 

10.0 Økonomi – status 31/3 (bilag)  
Referat: De ansættelser, der er i musikskolen og klubben er gået over i skolen 
for at bruge ressourcerne i at lave den bedst mulige covid-19 skole.  
 

TV O 

11.0 Lokalaftale 21/22 (bilag)  
Referat:  
Bestyrelsen bakker op om aftalen. 
 

TV B 
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12.0 Nyt fra udvalgene:  
Referat: 
Byggeudvalg: Byggeudvalget har delt foreløbige tegninger fra arkitekten. 
Indskolingsteamet ser på det i næste uge, og forholder sig til deres ønsker og 
behov.   
Udviklingsarbejde om skolefællesskabet (pædagogisk udvalg):  
vigtig dato 5.maj 19-21.30, hvor vi har en aften med Tyge Mortensen 
Fonden: Møde tirsdag den 27.april klokken 16.  

Alle O 

13.0 Underskrift af referat EI O 

14.0 Evt.  EI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


