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Referat BESTYRELSESMØDE 

Dato: 06 – 12 - 2021 
Tid: 18:30 – 21:30.  
Sted: Personalerummet på skolen.  
 
 

Deltagere: Jannie, Chanette, Erla, Katharina, Peer, 
Jesper, Thomas og Lea og Mads, hvis de har lyst/tid. 
Afbud: Desiree, Britt og Lars 
Mødeleder: Erla  
Referent: Jannie 
Forplejning: Erla  

DAGSORDEN 
Pkt. Emne   
1.0 
 

Information:  
1. Elever: pt 225 elever på skolen 
2. Ansatte:  

1. Ny bogholder 
Anette Hoff er kommet godt i gang. Der er meget at sætte sig ind i, men 
Lene W vil være behjælpelig i overgangen og undervejs som sparring 

2. APV 
Den årlige APV viser, at medarbejderne generelt er meget glade for 
ansættelse på VSF. Dog viser APV’en en smule udtræthed blandt 
medarbejderne generelt.  
Under et anmeldt besøg fra Arbejdstilsynet berettede konsulenten, at dette 
ses mange steder i denne tid, og det overordnet tillægges Coronas indtog 
igennem lang tid.  
Skolens arbejdsmiljøudvalg arbejder videre med at finde tiltag, der kan 
sikre et fortsat godt arbejdsmiljø. 

 
3. Pædagogiske dage uge 3 

1. Elever med særlige behov 
2. Den fælles skolefortælling 

 
Jesper orienterer om pædagogiske dage.  
Årets tema handler om inklusion samt teambuilding, da der er en del nye 
kollegaer. Thomas starter dagene med at holde talen, som han holder for 
nye forældre, så der kommer et fælles (gen)besøg af den fælles 
skolefortælling, der indeholder skole- og børnesyn.  
 
Ligeledes skal der arbejdes med den digitale overgang til Office365 med 
elever efter vinterferien. 
 
 Det er 2 år siden, der sidst har været pæd dage, så alle glæder sig til at 
komme af sted. Lokationen bliver Hostel California i Pejrup. Forældre 
overtager indskolingen og Farveladen, men studerende fra DfL overtager 
mellemtrin og overbygning. 

 
4. Volontør: 
Thomas orienterer om en voluntør fra Nepal, der ikke kommer i denne 
omgang pga. dennes covid-bekymring. Vi har et godt setup til en senere 
lejlighed. 
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5. Status overgang til ny it-platform 
Ansatte er gået over på Office365 ved efterårsferien, mens eleverne i 
mellemtrin og overbygning gør det ifm. vinterferien. 
 
6. Status økonomi nov. 
Ekstra udgifter ifm. personalesag samt ekstraudgifter til ventilation i 
mellemtrinnet vil belaste årsresultatet negativt 
7. Spare-øvelser Svendborg Kommune 
Spareøvelse i Svendborg kommune betyder at forårsSFO foreslåes skubbet til 
1.marts i stedet for 1.april gældende fra 2023. Vi er med i et høringssvar, der 
taler imod denne forandring. 

 
2.0 Corona-nyt.  

Information om aktuel status/retningslinjer.  
Snak om, der kan være tilfælde, hvor vi har lyst til at ”stramme” mere end vi bliver bedt 
om fra myndighederne.  

På skolen skal alle medarbejdere vise coronapas.  
Vi har ekstra rengøring, så alle kontaktflader afsprittes 1 gang i døgnet.  
Elever fra 1. klasse tilbydes test 1 gang om ugen.  
Skolen har valgt i en periode at lægge morgensang ned.  
 
I 6. klasse er de særligt udfordrede lige nu med smittekæder, der fortsætter 
trods tests mv.  
 
Ledelse efterspørger mandat til at kunne beslutte evt. tiltag som 
fjernundervisning, hvis smitte kommer ud af kontrol hos elever eller 
medarbejder.   
Der er enighed i bestyrelsen om, at ledelse har mandat til at trække af på 
beslutninger om hjemsende/ fjernundervisning, hvis de vurderer, der skal 
handles.  
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3.0 
 

Budget 2022 
• Gennemgang af budgettet.  
• Info om de særlige udgifter der lige nu ikke er i budgettet, men skal diskuteres 

herunder.  
 
Budgettes forudsætninger gennemgås mhp. kvalificering af pkt. 3.1 og 3. 
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3.1 
 

Skal vi have en pulje til nedsættelse af skolepenge?: (hvis ja, skal den ind i budgettet) 
 

1. Model 1: Ingen pulje udover Fripladstilskuddet gennem fordelingssekretariatet 
2. Model 2: Skolen fordobler Fripladstilskuddet - 120.000 for os 
3. Model 3: Skoleleder indstiller ansøgninger fra forældre til bestyrelsen, der 

behandler individuelt 
4. Model 4: 100.000 afsat - min-betaling: 500/mdr - skriftlig ansøgning til 

skoleleder, der fordeler. 
 

Ovenstående modeller er indhentet fra andre friskoler. 
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Der besluttes, at vi ikke skal have en særlig pulje til nedsættelse af 
skolepenge.  
Vi mener, det bliver for svært at administrere og kan blive for 
ugennemsigtigt, samt at budgettet ikke er til det lige nu. 

 
3.2 
 

Svømmeundervisning. Se notat.  
Der besluttes, at vi ikke skal have svømmeundervisning på skemaet. Der 
vurderes, at det kræver for meget tid i forhold til, hvad eleverne får ud af 
det.  
Der arbejdes videre med, om det er muligt at lave et tilbud, der ligger uden 
for skoletiden – på linje med et hold i musikskolen. 
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3.3.  Det endelige budget 2022 vedtages, hvor evt. ekstraudgifter er ført ind.  
Budgettet godkendes og udgifter til landskabsarkitekt og opgradering af 
internet skrives ind.  
Ligeledes godkendes en stigning af skolepenge og SFO-betaling på 30,- pr. 
mdr. 
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4.0 
 

Lokallønsaftale 22-24 (se vedhæftet).  
Der er opbakning til aftalen.  
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5.0  Byggenyt 
1. Proces og økonomisk estimat pt. 
2. Status for proces med landskabsarkitekt 
Vi giver byggeudvalget mandat til at arbejde færdigt og gå til kreditforeninger 
og få det trykprøvet. 

 

TV O 

6.0 Morgenmodel i Farveladen for 4. kl: 
Pt: LR laver individuelle aftaler, der ofte løber 1-2 mdr. 

Farveladet tager punktet op og undersøger nærmere behov.  
Samtidig er der en opmærksomhed på, hvilke omkostninger sådan en 
ordning vil have i forhold til Farveladens økonomi.  

 

TV D 

7.0 Børnehave – læs bilag 
Katharina fortæller om processen.  
Lige nu afventes der svar fra Svendborg Kommune angående en evt. mulig 
placering i landzone. 

KZ D 

8.0 Underskrift af referater Alle O 
9.0 Evt.  

• TV fraværende til næste møde 25/1 
Thomas tager 14 dages orlov og gemmer 14 dage til senere. Derfor deltager 
Thomas til mødet.  

• Lea, Peer og Chanette tager på bestyrelseskursus.  
• Katharina vil gerne arbejde videre med et tilbud om svømning efter skoletid.  
• Alle (på nær Thomas) kommer til julefrokost den 14.jan.  

 

Alle O 

10.0 Punkter til næste møder:  
- Udviklingsområet omkring madkultur på skolen har ligget stille af forskellige 

grunde. Derfor kommer det på, på et møde efter jul/i foråret.  
- Parkeringsforholdene.  

Alle O 
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11.0 Lønregulering til Jesper er aftalt.  EI B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


