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DAGSORDEN BESTYRELSESMØDE 

Dato: 16 – 03 - 2022 
Tid: 18:30 – 21:30  
Sted: Personalerummet på skolen.  
 
 

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

DAGSORDEN 
Pkt. Emne   
1.0 
18:30-
19:00 

1. Orientering 
1. Elever:  

1. 225. Kolorit starter op med 22 elever. Der starter 3-4 nye i 
4. klasse 

2. Ansatte:  
1. LST fratrådt. Anne Ditte har stort set overlappet på alle 

LST’s fagområder.  
2. Ida er deltids-sygemeldt, men i god proces om 

tilbagevenden. 
3. Coronanyt:  

1. Vi er tilbage på en normal hverdag efter 2 år. 
4. Refleksioner på pædagogiske dage 23-25/3.  

1. Personalet tager på Hostel California i Pejrup. 
2. Fokusområder vil vores fortælling om værdi- og 

dannelsesgrundlag for skolen samt området omkring børn 
med særlige behov, hvor Micki Sunesen kommer og 
holder oplæg om co-teaching. 

5. TV - orlov uge 16+17 (deltager i GF)  
 
TV orienterer om den lokalaftale personalet har, bl.a. at læren selv 
håndterer og planlægger sin forberedelse. 
 
JV ønsker, og på baggrund af TVs overvejelser, at komme ind i 
den pædagogiske ledelse+skolefællesskabsområdet, og kommer 
til at overtage denne fra TV, fra august. JV får således lidt færre 
undervisningstimer, og TV får således lidt flere, så time-
regnstykket går op.  

TV O 

2.0 
19:00 
– 
19:30 

Bent Hansen kommer og præsenterer sig selv.  
Han er inviteret ind som en mulig ny tilsynsførende, da Karin Pedersen trækker 
sig næste skoleår.  

Bent er lærer på DFL. Uddannet på Odense Seminarium og har 
tidligere arbejdet på de frie grundskoler. Kandidat i pædagogik. 
Han har været certificeret tilsynsførende gennem 9 år, 
udelukkende på grundtvig-koldske skoler. 
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Bestyrelsen indstiller Bent som ny tilsynsførende, og der afholdes 
valgmøde ifm. arbejdsdagen 27. april. Peer og Jesper er 
tovholdere på denne proces.  

3.0 
19:30 
– 
20.15 

Børnehavegruppen følger op på sidste møde, hvor Ole Petersen fra Friskolernes 
Hus holdt et oplæg, og bestyrelsen fik mulighed for at lufte deres umiddelbare 
tanker om etableringen af en børnehave.  
 
Børnehavegruppen har på baggrund af de bekymringer og spørgsmål, som 
fremkom på mødet, udarbejdet et Q&A. Som forberedelse til mødet bedes 
bestyrelsen læse dokumentet igennem.  
 

PP spørger ind til, hvor stor en ekstrabelastning en børnehave 
lægger på skolelederen. Thomas og udvalget oplyser, at der er taget 
stilling til, at der vil være sparring i opstartsfasen, men skal der 
ansættes en daglig leder, der varetager daglig drift og 
personaleledelse. 
Hvis en leder skal have både SFO, Klub og Børnehaven, er det så 
en fuldtidsleder vi skal ansætte?  
Hvad kræves der af faciliteter lokalt på skolen, hvis vi skal rumme 
en naturbørnehave?  

 
LJ vil gerne have belyst, hvad det er, man går videre med. Skal der 
bygges noget, en base? Skal vi på nuværende vide, hvad det er for 
en børnehave, vi skal lave, før vi går videre, eller skal vi blot vejre 
stemningen i skolefælleskabet.  
 
Udvalget oplyser at kommunen er positivt indstillet på oprettelsen 
af en naturbørnehave, da der er efterspørgsel på dette i Svendborg 
Kommune. Kommunen oplyser desuden, at det er en ret simpel 
proces at starte en naturbørnehave. Anderledes kompliceret vil det 
være at åbne en almindelig indendørs børnehave, hvor der en 
arealkrav og indretningskrav, der skal opfyldes. 
 
Det har aldrig været udvalgets udgangspunkt at åbne en almindelig 
børnehave. 
Naturbørnehaver skal ikke på samme måde have bygninger mm. 
godkendt.  
Det er dog behov for et udeområde, som ikke ligger i landzone, 
hvor børnehaven kan have en stationær base, hvilket kan være en 
lavu, stort shelter etc.  
Der er pt. kun krav om, at der er toiletter – som evt. kan være 
multtoiletter. Der er dog krav til de ansatte/voksnes forhold til 
toiletter.  
 
Der arbejdes mod 5 fuldtidsansatte pt. Det er et potentiale, at der 
skal lejes yderligere udeareal, og så skal dette opdeles 
hensigtsmæssigt med skoledelen. 

KZ 
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DA spørger til, hvordan vi stadig kan have fokus på at drive skolen 
på bedst mulige måde. Udvalget oplyser, at børnehaven ikke skal 
være en enhed ovenpå skolen, men en del af skolen, så den ikke 
bare bliver mast ned over skolen. 
 
PP spørger, om det er undersøgt om man kan få landzone-
dispensation. Dette afviser kommunen blankt.  
Der er ikke nogen naboer, der for nuværende vil udleje areal.  
 
Det er muligt at bygge mindre anlæg bag Pulsen, da dette areal ikke 
er landzone. 
 
LJ spørger til, om vi skal åbne op og fortælle, at det er en 
naturbørnehave, vi arbejder på, eller det om blot en ”børnehave”.  
Det er en naturbørnehave, vi går videre med, og ikke alm. 
børnehave. 

 
3.1 
20:15 
– 
21:15 

Diskussion af, om (og i så fald hvordan) snakken om en eventuel børnehave på 
Friskolen, skal åbnes op for resten af skolefællesskabet. 
 

Bestyrelsen beslutter, at vi går videre til resten af skolefællesskabet 
omkring potentialet i en naturbørnehave tilknyttet Vester Skerninge 
Friskole. 

 
JN har sendt en e-mail til bestyrelsen og oplyser, at hun ikke er 
fortaler for oprettelsen af en børnehave tilknyttet VSF.  

 
Konkret skal vi beslutte:  

Hvor er processen, og hvordan kommer vi videre med den?  
Vi beslutter at vi skal åbne op for videre proces, på kommende 
generalforsamling. 

  
På hvilken måde involveres skolefællesskabet i kvalificeringen af beslutningen?  

På generalforsamlingen fremlægges spørgsmålet om, hvorvidt der 
på egnen er brug for en naturbørnehave som supplement til 
nuværende børnehaver, samt om denne opgave skal løftes af Vester 
Skerninge Friskole 
 
Generalforsamlingen bedes således debattere fordele og ulemper 
ved dette, samt angive opmærksomhedspunkter, som der skal 
arbejdes videre med, hvis dette efterfølgende vælges af bestyrelsen. 

 
Skal dialogen udvides til interessenter uden for skolefællesskabet – altså 
kommende forældre? 
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Alle – herunder kommende forældre – er velkomne til at melde sig 
ind i skolekredsen og dermed deltage på generalforsamlingen. 
Ifølge vedtægterne skal bestyrelsen godkende nye medlemmer af 
skolekredsen.  

På generalforsamlingen eller på et særskilt dialogmøde?  
Det aftales at benytte debatpunktet på generalforsamlingen til 
formålet. 

Hvis ja til generalforsamlingen, skal der laves en afstemning om 
vedtægtsændringer nu?  

Nej. Det er for tidligt i processen og skal først gøres, når og hvis vi 
kommer frem til et konkret og realiserbart projekt. 

4.0 
21:15 
– 
21:30 

1. Timefordelingsplanen præsenteres.  
Bilag følger. 
Skal godkendes af bestyrelsen, for at fagfordelingen kan komme i 
gang.  
 
Sidste års ændringer er evalueret med gode resultater, således at disse 
fortsættes i fagudbuddet for 22/23. 
 
Der laves mindre justeringer inden for de praktisk/musiske fag. 
Praktisk/musisk linje får en rød tråd under samme navn. 
Allehåndefaget har bedt om at faget bliver holdt på klasseniveau og 
ikke på tværs af mellemtrinnet, se bilag.  
Erla udtrykker bekymring for, at der kun er morgensang på tværs af 
mellemtrinnet.  
Thomas øger opmærksomheden omkring andre muligheder for 
faglige aktiviteter på tværs af klasserne 
 
Mht. Håndværk & Design har vi muligvis ikke store nok faglokaler 
til, at vi kan afholde prøve i disse.  
Prøverne har hidtil været aflyst pga. covid19 inkl. 2022, men næste år 
har vi en udfordring, vi skal have løst.  
Yderste konsekvens kan være, at vi bliver nødt til at trække faget ud 
af linjefaget, der ender i afgangsprøven.  
Pt. kan vi udbyde prøve i disse linjefag: Madlavning, musik og 
billedkunst  

 

TV O
/
B 

5.0 
 

 Evt.  
 
Chanette er trådt ud og Lea har derfor overtaget hendes plads i bestyrelsen. Lea 
er således ikke på valg til kommende generalforsamling. 

EI  

 


