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Referat BESTYRELSESMØDE 

Dato: 14 – 06 - 2022 
Tid: 17.30 – 19.00 med efterfølgende 
sommerspisning 😊"#$%  
Sted: Hjemme hos Thomas Visby 
 

Deltagere: Erla, Katharina, Britt, Peer, Lars, 
Jesper, Thomas, Nynne og Mads.   
Afbud: Lea. Jesper skulle gå tidligt. Ida.  
Mødeleder: Erla  
Referent: Mads  
Forplejning: Thomas 

DAGSORDEN 
Pkt. Emne   
1.0 Information:  

- Elever 
o 223 elever  
o 21 i Koloritten 
o Elevoptag i klasserne med forventning om 230 efter ferien 

- Ansatte 
o Ida er næsten tilbage på fuld tid efter delvis sygemelding. Stopper 

til sommerferien. 
o Mikkel stopper af familiære årsager til sommer 
o Kristoffer Juhl Bjørn og Louise Lund Andersen ansat på 

mellemtrinnet 
- Fælles lejrskole i Gjessø 

o Det var en stor fælleslejr i år. Det var hyggeligt og godt. Det var 
dejligt med nogle gode forældreressourcer, som deltager og støtter 
op.  

- Klubben 
o Klubben skal have en medarbejder mere end Marie. Der er nok 

tilmeldinger i år, men det skal tydeliggøres, at der skal være mindst 
30 tilmeldte i klubben for, at den økonomisk kan løbe rundt, hvilket 
vi er forpligtet på. 

o Vi diskuterer, hvordan vi kan bakke op om klubben. Der skal måske 
laves en evaluering med eleverne, når nu der (for første gang) er 
gået et helt år med klub uden Corona-nedlukninger - også for at 
støtte elevernes engagement og ejerskab. Der er også et aspekt af, 
at man konkurrerer med ”at tage hjem og spille”. iPad’en 
introduceres til eleverne i skellet mellem 3. og 4. klasse. Den er 
spændende og svær at konkurrere med.  

o Vi skal snakke med forældrene om, hvad man vil med en klub og 
hvad man sætter af rammer for opbakning og brug af iPad.   

- Internationalt nyt: 
o Der er fuld fart på Erasmus samarbejdet, og der er næste skoleår 

planlagt projektrejser til Italien og Tyrkiet. Bolette samt Christa 
byder godt ind og sikrer dermed, at der er en bred opbakning i 
overbygningsteamet i gennemførelsen af projekterne. 
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o En kvinde syd for Paris vil gerne starte en friskole, og 
Friskoleforeningen har peget på, at det vil være godt for hende at 
snakke med os, da vi har stor international erfaring. Hun kommer 
på et besøg i 3 uger til efteråret. 

- Andet: 
o Vi skifter bestyrelsesrepræsentant for medarbejderne. Lars 

Johannesen træder tilbage og glæder sig over at være blevet 
brugsformand. Julie har budt ind på opgaven fra næste skoleår. 

o Ollerup Friskole bliver prøvefri fra 2025, og deraf kan der komme 
en mere tydelig forskel på skolerne, hvilket potentielt kan gøre 
noget ved lokalområdets skolevalg.  

 
2.0 Økonomistatus 31/5-2022 

- Bilag udsendt 
o Samlet set er status i overensstemmelse med budgettering 

TV O 

3.0 Byggenyt:  
- Status indskolingsbyggeri 

o Byggemarkedet er pt. svært og uforudsigeligt. Arkitekt Steffen Søby 
anbefaler således ikke, at vi sender det i udbud nu. Han forventer til 
gengæld, at markedet vil stabilisere sig inden for 6 mdr, men 
sandsynligvis på en højere niveau end før Coronatiden og krigen i 
Ukraine.  

- Ventilation i OB.  
o Thomas vender tilbage med nyt fra Jesper og Søren 

- Udeområder 
o Vi har fået tilbudt at leje marken syd for cykelstien. Thomas vender 

mulighederne med udeområdeudvalget, og tager kontakt til naboen, 
hvis det bliver aktuelt at blive klogere på lejebetingelser og prisen 

o Vega (landskabsarkitekterne) er klar med deres bud på udviklingen 
af vores udeområder.  

- Status træpavillion (1.kl + håndarbejde) + den gamle hovedbygning 
o Træpavillionen er efter inspektion af Bunch Byggefysik fundet i 

sund og god grundtilstand og dermed bevaringsværdig. Bunch 
Byggefysik er kommet med forslag til renoveringsplan for 
klimaskallen. 

o Bunch Byggefysik er pt. i gang med vurdering af den gamle 
hovedbygning ift. bevaringsværdighed og renovationsforslag, der 
bla. tager højde for den konstaterede skimmelsvamp. Bestyrelsen vil 
derefter tage stilling til, hvad der skal ske med bygningen.   

TV O 

4.0 Børnehave:  
- Orientering om arbejdsgruppemødet den 23.maj 2022.  

o Mødet gik fint med godt fremmøde. Næste skridt er at finde ud, 
hvem der kan og vil lægge arbejdstimer i at undersøge de 
forskellige aspekter i forbindelse med hvad der er af muligheder og 
udfordringer for en evt. børnehave på – eller omkring Vester 
Skerninge Friskole.  

- Der er 7. juni afholdt et møde mellem bestyrelsesmedlemmer, ledelse og en 
gruppe forældre.  
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o Mødet var en invitation fra bestyrelsen og ledelse til 8 forældre, der 
sendte et brev til ledelse og bestyrelse med kritikpunkter. 
Forældrene udtrykker kritik af processen omkring en eventuel 
børnehave på friskolen. Særligt blev der udtrykt kritik af, hvordan 
punktet om børnehaven blev afviklet inden, under og efter 
generalforsamlingen, samt kritik af kommunikationen omkring 
projektet.  

o De vigtigste fokuspunkter hos bestyrelse, ledelse og arbejdsgruppen 
efter mødet er følgende:  
1. Der er brug for taletid til de forældre, der er imod børnehave 

på et tidligere tidspunkt, end bestyrelsen og arbejdsgruppen 
havde forudset. De forældre, der deltog i mødet udtrykte en 
stærk bekymring for, at med bestyrelsens og ledelsens 
opbakning til at undersøge om en børnehave kan lade sig gøre,  
kan løbet være kørt for de forældre, der af forskellige grunde er 
imod børnehave på skolen, uanset hvordan denne kunne se ud.  

2. Bestyrelsens og arbejdsgruppens intention om at være tydelig 
og gennemsigtig i kommunikationen med skolefællesskabet er 
ikke lykkedes til fulde. Det skal vi gøre bedre.  

3. Forældregruppens hensigt med at skrive et brev fremfor at bede 
om et møde eller ringe til bestyrelsen, var at være ordentlige og 
tydelige og give alle i bestyrelse og ledelse lige muligheder for 
at vide, hvad kritikken drejer sig om.   

 
- Bestyrelsen aftaler, at den fremadrettede proces følger disse præmisser: 

o Kommunikationen skal gøre så klar som muligt med størst mulig 
transparens i beslutningsprocesserne, og her skal ikke herske tvivl 
om, at vi som bestyrelse ikke arbejder for en børnehave på skolen. 
Bestyrelsen lytter til hvad der kunne være interessant for skolen og 
dens udvikling, også om 10 år. Skolefællesskabet skal beslutte 
eventuelle ændringer. De 7 bestyrelsesmedlemmer har delte 
meninger om en evt. børnehave på VSK. Alle 7 
bestyrelsesmedlemmer er enige om, at oplysning og viden er vigtig 
for at kunne tage stilling på et oplyst grundlag.  

o Der skal tages hensyn til både de forældre, der er modstandere af 
en børnehave samt dem, der ikke kan tage stilling, før der 
fremkommer konkrete forslag. 

- Det aftales derfor, at: 
o Arbejdsgruppen arbejder videre med at undersøge muligheder samt 

fordele og ulemper ved disse. 
o Arbejdsgruppens opgave er konkret at undersøge: 

§ Hvor kan placeringen være?  
§ Hvilke fysiske rammer er krævet? 
§ Hvordan kunne økonomien se ud?  
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§ Ud fra skolens værdigrundlag, hvordan kan det 
pædagogiske grundlag se ud?  

§ (Lovgrundlaget er kendt ligesom formøder med Svendborg 
Kommune er gennemført med positive signaler om 
opbakning til godkendelse) 

§ Arbejdsgruppen orienterer bestyrelsen løbende, og det 
bliver ført til bestyrelsens referater.  

 
 

o I løbet af skoleåret 22/23 forventer vi at indkalde hele 
skolefællesskabet til et eller to møder omkring børnehaven, hvor 
dagsorden er todelt:  

o Er børnehave på skolen på det principielle niveau en god 
idé? 

o Fremlæggelse af arbejdsgruppens arbejde for at se de 
konkrete tanker omkring, hvordan en eventuel børnehave 
kunne se ud – placeringsmæssigt, fysik, økonomisk og 
pædagogisk 

 
o Skolefællesskabet informeres om, at Lars Jul, Thomas, Jesper, 

Erla og Peer gerne løbende modtager spørgsmål og input 
omkring børnehaveprojektet.  

 
 

5.0 Kig på temaer for næste bestyrelsesår. 
- Inklusion og elever med særlige behov.  

o Et område, der gennem de senere år har været i stadig stigende 
fokus – ikke blot her på skolen, men i samfundet generelt 

- Udviklingsområder.  
o Den treårige periode, der er aftalt for nuværende 

udviklingsområder, går ind i sit sidste skoleår. Vi skal derfor i gang 
med den næste treårige plan.  

- Vedtægtsændring (formand/forperson).  
o Erla vil gerne arbejde på en vedtægtsændring, så vedtægterne 

tilpasses et mere nutidigt sprogbrug omkring køn.  

TV/
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6.0 Evt. nyt fokus til bestyrelsesmøderne.  
På baggrund af bestyrelseskurset, har Mads tænkt på, om vi i VSF-bestyrelse 
kunne have gavn af følgende initiativer? 

• Vores hjemmeside skal være i udvikling.  
• Skulle vi tage en smule af værdigrundlaget og gennemgå det hver 

gang? Måske lidt som en bøn/intro eller lign? 
• Skulle vi skiftes til at have en ide eller et indspark med til møderne, 

altså måske bare 2-5 minutter og så evt. debat om det en anden dag, 
hvis der er behov. Det skal gå på skift. 1 pr gang. Hvad rør sig? Hvad 
tænker man over? Hvilke input har man selv fået?  

 
Udskydes til næste møde. 
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7.0 Kort runde med idéer til indhold af bestyrelsens punkt til det første forældremøde 
efter sommerferien.   
 

Vi aftaler, at pædagogisk udvalg mødes inden den 15.august og laver 
et udspil på baggrund af sidste års punkt og det arbejde, pædagogisk 
udvalg har gjort i løbet af indeværende skoleår. Det udspil bliver 
præsenteret for resten af bestyrelsen til det første bestyrelsesmøde 
den 15.august.  
Der bliver ikke afholdt forældremøder inden den 15.august.  

EI D 

8.0 Underskrift af referater TV O 
9.0 Evt.  

- Forslag til ledelsen om, at procedurer omkring glemmetøj på skolen 
gentænkes og evt. medtænkes i en bæredygtighedsdagsorden, hvor elever 
inddrages 

EI  

10.0 Kommende punkter:  
- Planlægning af bestyrelsens deltagelse i skoleårets første forældremøder 
- Genbesøg af aftale om betaling til klassekasser for indsats i løbet af 

skoleåret.  

  

 


