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DAGSORDEN BESTYRELSESMØDE 

Dato: 06 – 10 - 2021 
Tid: 18:30 – 21:30.  
Sted: Personalerummet på skolen.  
 
 

Deltagere: Chanette, Erla, Katharina, Peer, Lars, Jesper, 
Thomas, Lea og Mads. 
Afbud: Jannie, Desiree, Britt 
Katharina gik klokken 20.  
Mødeleder: Erla  
Referent: Mads 
Forplejning: Peer 

DAGSORDEN 
Pkt. Emne   
1.0 
 

Information:  
Elever og ansatte 

1. Antal elever 5/9- 21´:  
Der er 225 elever på skolen ved udløsning af statstilskud. Afgang af 
elever omkring sommerferien har gjort, at vi lander på det budgetterede, 
men lid lavere end forventet. 

2. Personalenyt 
Ida, Mikkel (mellemtrin) og Bolette (overbygning) er startet i nye 
stillinger. 
De er alle kommet godt i gang og har fået mentorer. De ansatte har gjort 
deres til at tage godt imod de nye kolleger. 
Christa starter 01/11/21 i overbygningen 
 
8 kl. er lidt sårbare i denne periode, da begge klasselærere er nye og de 
har haft en hel del vikarer. Den røde tråd savnes måske lidt, men Jesper 
er opmærksom på dette.  
 
Generelt hærger influenzaen på både skole og lærerværelse, så der pt. en 
del vikarer. 
Der opfordres til, at det prioriteres, at det ikke kun handler om at dække 
faget med en person, men også får kigget på årsplanerne, så man sikrer 
sig at alle fagområder dækkes.  

3. Coronastatus 
Lav smitte i skolerne i Danmark generelt. Nu går vi en årstid i møde, hvor 
smitten kan forventes at stige.  
Alle - fra 9 år og op – bliver tilbudt en test hver uge. 
 
I tilfælde at smitteudbrud på skolen: 
Den, der måtte blive smittet, sendes hjem, og i det tilfælde tilbydes resten 
af klassen en akuttest. 
 Thomas håber, at så mange som mulig giver samtykke til, at også børn i 
de mindre klasser kan testes i tilfælde at et smittetilfælde. Omvendt er det 
også væsentligt at have respekt for, at forældre finder deres egne veje. 
Der luftes en mulighed for at opfordre til, at forældre, som ikke tillader at 
børn testes på skolen, sørger for, at de testes privat.  
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Vi diskuterer, om skolen skal tage yderligere forholdsregler, hvis der er 
smittede i en klasse.  
Skolen kan ikke gøre så meget mere end at opfordre til, at man lader sig 
teste. Hvis ikke på skolen, så privat – samme dag som man får beskeden 
om et smittetilfælde.  

4. Opstart Musikskole + Klub 
Er startet op i uge 35 med et nyt og bredere setup – herunder caféaftener..  
Der er i år færre tilmeldte (sidste pr 92 i år 68). Man mener, at 
nedgangen skyldes Corona, og at eleverne er kommet væk fra deres 
instrumenter, men vi er optimister og tror, at antallet stiger igen. 
 
I klubben er der ca. 26 elever fra mellemtrinnet. Hensigten er, at antal 
tilmeldte kommer over 30, og en flyer er på vej. 
Eleverne er glade for det 
Den nye mellemtrinslærer, Mikkel Wamberg, er fast mand og vikar, 
Marie, er også med derovre for dette skoleår.  
Vi diskuterer åbningstider og priser. Hvor mange dage skal man have 
åbent og hvor længe? Det koster 250 kr pr måned i forældrebetaling. at 
have åbent pr dag. Pt. koster det 500 kr. pr måned for forældrene for 
åben 2 dage.  
Thomas og Jesper tager det videre. 

Orientering v. Jesper:  
Overbygningen tager nu ud at rejse igen. Holland er destinationen via 
vores Erasmus+projekt.  
Vi ønsker at blive Erasmus+krediteret skole for udvekslingsrejser. 
Verdensmål, digital dannelse og mødet med det fremmede er sat som 
fokusområder.  
Jesper arbejder med en ansøgning med deadline her i oktober. 

Tilskud til nedsættelse af skolepenge: 
Vi har fået en forespørgsel om nedsættelse af skolepenge ud over 
fripladstilskuddet fra Fordelingssekretariatet.  
I forbindelsen med næste mødes punkt omkring budget 2022, skal det 
diskuteres, om vi skal afsætte særlige midler til dette formål, og i givet fald, 
hvilke retningslinjer, der skal gælde. 

Alenefuldmagt: 
Undervisningsministeriet påpeger gennem revisionsprotokollatet for 
regnskab 2020, at Lene på kontoret har alenefuldmagt til at betale 
regninger. Anbefalingen fra UVM er et to-faktorgodekendelse, således at 
Lene indstiller til betaling og Thomas efterfølgende godkender.   
Begrundelsen fra UVM er en større sikring mod potentiel svindel, samtidig 
med, at der også sker en beskyttelse af fx en bogholder. 
Vi er blevet bedt om en redegørelse for den nuværende praksis. 
Det besluttes, at vi der fremadrettet vil være en to-faktor godkendelse af 
betalingerne. 
Thomas orienterer UVM om dette. 

 
2.0 Skal friskolen have en børnehave?  

 
Kort runde – vi stikker fingeren i jorden i forhold til, om der skal bruges 
energi på at tænke videre. Det er ikke et stort diskussionspunkt denne gang, 
men indledende tanker om, hvorvidt skolen skal bygge en børnehave.  
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Vi vender, om det skal undersøges, om skolen skal have en børnehave som 
supplement til de tilbud, der i øvrigt er i lokalområdet (der er fx lang kø til 
Børnegården). 
 Der foreslås ude/naturbørnehave, og det pointeres, at det jo også er en 
pipeline af elever til skolen. Omvendt snakkes der også om, at det kan være 
ærgerligt at børn går det samme sted fra de er 3 år, til de er 16. 
Det skønnes væsentligt, at børnehaven ligger i umiddelbar nærhed af 
skolen, så vi ikke får to forskellige satellitter.  
 
Bestyrelsen bakker op om, at der arbejdes videre med en startende 
undersøgelse. Katharina tager den med videre. 

 
3.0 
 

Økonomi - Status 30/9 (bilag TV - eftersendes) 
Eftersendes, da status pr. 30/9 endnu ikke er forelægger. 
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4.0 
 

Opsamling fra forældremøderne:  
 
FORBERED GERNE 1 – 3 ting I vil fortælle om. – tanken er korte indlæg denne gang. Vi 
skal ikke genoplive vores passionerede snak fra sidste møde "#$%  
Meningen med dette punkt, er at videregive erfaring/input fra forældremøderne, som ikke 
er kommet med på skrift.  
Det bliver taget videre i pædagogisk udvalg, som vil kigge på den videre proces. Vi er 
mange i det udvalg, så det er særligt vigtigt at dem der ikke er med for givet sine 
erfaringer og tanker videre (Peer, Katharina og Chanette).  

Vigtigt at bestyrelsens punkt ligger i de øverste del af dagsordenen på 
forældremøderne. Nogle oplevede, at man ikke kunne lave det fulde 
forberedte, når folk er trætte, og tidsplanen er skredet sidste på mødet. 
 De møder, hvor der har været god tid og tidligt på dagsordenen, har det 
generelt være supergodt og givende. 
Dejligt for forældrene at blive engagerede i skolen på et mere overordnet 
plan. Oplagt at lægge det lige før kaffen, så man kan snakke videre. 
 
Et enkelt sted udtalte et par forældre også, at de syntes, det var en 
pressende aktivitet at skulle indgå i.  
 
Vigtigt at få kommunikeret ud til klasselærerne, at bestyrelsespunktet skal 
have lov at fylde på dagsordenen. Læreren skal være med på, hvad det går 
ud på for at kunne bakke op. Vigtigt, at der således er direkte 
kommunikation mellem bestyrelsesrepræsentanten og klasselærer.  
.   
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5.0 
 

Svømmeundervisning på skemaet, hvad vil det kræve af ressourcer? 
Thomas undersøger, hvad mulighederne er. Pris, tid. Vi følger op senere. 
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6.0 
 

Drøftelse af ansættelsesprocesser 
 

1. Kan vi forbedre processen omkring samtalerne? 
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Vi prøver fremadrettet to supplerende tiltag: 
1. Ved alle fastansættelser vil der være to samtalerunder, hvor der af 

ansættelsesudvalget efter første runde laves en hjemmeopgave, der kan 
være med til at kvalificere beslutningen i anden runde. 

2. Der udvikles en noteskabelon med fx 4 fokusområder, som er aftalt på 
forhånd og som ligger til baggrund for voteringen efter samtalerne. Det 
skal sikre en god og relevant votering efter ofte flere times samtaler 
med ansøgere 

2. Forældreforespørgsel om transparens af nyansattes 
uddannelsesbaggrund/linjefag/erfaring 

Bestyrelsen kan ikke umiddelbart komme forespørgslen i møde, da 
ansættelser bunder i ansættelsesudvalgets samlede vurdering af flere 
aspekter end de ovenstående, hvilket ikke yderligere skal begrundes 
efterfølgende af ansættelsesudvalget.  
 
Nyansatte bedes fremadrettet om i et nyhedsbrev at lave et ”visitkort” med 
billede, hvor vedkommende præsenterer sig selv med relevante 
informationer knyttet til stillingen  

 
7.0 Byggenyt (de tre medfølgende bilag hører til dette punkt).  

1. Tilbud fra landskabsarkitekt  
Udeområdet: 

Arbejdsgruppen omkring udvikling af udeområder er på en kæmpeopgave. 
Derfor har de henvendt sig til en landskabsarkitekt, som vil kunne styre en 
brugerinddraget proces, som kan munde ud i en masterplan for alle 
udeområderne på skolen. Der er indhentet tilbud på 75.000 + moms.  
Dette bevilges.  

2. Orienteering om processen.  
Der skal grundet en lokalplans bestemt byggelinje søges dispensation for at få 
lov at bygge den nye indskoling på ønskede placering. Det er i proces hos 
kommunen. Det skal måske i nabohøring, og vi har forberedt dette med en 
henvendelse i alle naboers postkasser 
Arkitekten er i gang med udbudsmaterialet, dvs. det bliver ret konkret.  
Herunder skal der laves endnu en inddragelse af brugere, pedeller mhp. valg 
at specifikke løsninger.  
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8.0 Orlovsansøgning fra TV - 4. - 28. januar 2022 
Thomas bevilges den orlov, han har ret til ifølge sin ansættelseskontrakt.  
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9.0 Underskrifter af referater.  TV  
10.0 Evt. 

Julefrokost – dato er 14.januar. Hvem planlægger? Og har alle noteret datoen? 
Der skal nedsættes et udvalg.  
 
Forældre vil gerne tilbyde noget teambuilding til skolesamfundet. Det skal 
måske overvejes af ledelse/forældreråd.  

EI B 

11.0 Punkter til næste møder:  
Budget 2022 
Svømning.  
Pulje til økonomisk tilskud skolepenge.  
Overgangen fra at være farveladebarn til ”ikke noget”. Måske 4. klasse kan 
få lov at komme i morgenfarvelade. Eller kan der etableres en MorgenKlub? 
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