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Bestyrelsesmøde den 5. december 2022 kl. 17.00 
 

Fremmødte  

Bestyrelse: Hans Henrik, Majbritt, Elin, Ivan, Jørgen, Brian 

Ledelse: Anita,  

Lærer repræsentant: Karen 

Referent:  Elin 

Afbud:  Karoline, Vicky, Michael, Berit 

Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste bestyrelsesmøde: Udført 

Underskrivning af dokumenter: Udført – Husk at få kigget igennem om der mangler underskrifter 

Tilføjelser til dagsorden 

 

1) Nyt fra Skolen  
 

- Budget 2023 gennemgås - Godkendt 

- Godkendelse af bogførings og administrative systemer for Fole Friskole og Naturbørnehave – 

gennemgået til underskrift 

- Donationer 

Punktet donation har været på dagsordenen og der er ikke tvivl om overholdelse af frihed, 

folkestyre og uafhængighedskravet. 

Vi har modtaget en donation fra friluftsrådet på 40000 

Vi har modtaget et gyngestativ fra FFV 

 

Skolens IT: 

SkoleIT og skolen skal i samarbejde risikovurderer og konsekvensanalyserer skolens sikkerhed ift 

GDPR. Dette bliver en løbende opgave der er etableret på baggrund af den sikkerhed kommunerne 

skal leve op til. 

Skolen har ikke kompetencer til at udfører denne opgave. SkoleIT vil gerne vejlede, men ikke 

udfører ikke denne opgave. Dog vil skolen gøre brug af skoleIT’s vejledning og begynde stille og 

roligt at løse opgaven. 

 

Skolens netværk har fået en ny sikkerhedskode, for at ovenstående kan forsvares.  

Der drøftes at der skal laves et gæstenetværk. 
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OBS: vores IT-system er sårbart, da der ikke længere produceres de dele, systemet bruger. 

Garantien udløber også april 2023. 

 

2) Nyt fra børnehaven 
              Der er afholdt det første møde med forældregruppen i Børnehaven. 

 

3) Bygninger 
Fyr opdatering  

 

Der er afholdt møde med elektrikeren omkring klargøring til det nye fyr. Diverse eltavler og grupper 

er gennemgået. Der bliver lavet en plan i samarbejde med hallen omkring at få skilt el ad.  

Elektrikeren mener det nye fyr er klar 1. feb. 

Der skal støbes en blok i januar. 

 

 

4) Evt. 
- Bus 

Der afholdes møde med busforældrene på torsdag. Peter laver 3 nye ruter og disse imødegår alle 

busbørn.   

- Skolebus 

Vi beslutter at lease bussen de næste 36 måneder  

 

- Juleafslutning 

D. 20.12 kl 16. FFV og lærer hjælper til. 

- Jubilæum 9.12 

- Julelys på allétræerne 

Bliver sat op i kommende weekend 

- Dåseindsamling 

Tak for hjælpen til alle de frivillige der har hjulpet i årenes løb. 

- Lys brænder på skolen om natten 

- Elektrikeren kontaktes og sætter censor op i de rum der mangler. 

 

Næste møde: 10.1.23 

Afbud: Ivan 
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5) Punkter til næste bestyrelsesmøde 
 

              

 

            

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------         
Skoleleder Anita Bisgaard  
 

 
----------------------------------------------------- 

Bestyrelsesformand Jørgen J. Langfrits 

 

------------------------------------------------------ 
Næstformand Elin Oksen Jørgensen 
 
 

 

-----------------------------------------------------                                                                                     

Bestyrelsesmedlem  

Brian Pedersen  
 

------------------------------------------------------ 

Bestyrelsesmedlem 
Hans-Henrik Korsager Carstensen 

 
 

------------------------------------------------------ 
Bestyrelsesmedlem  
Karoline M. S. Vingborg  

 

------------------------------------------------------ 
Bestyrelsesmedlem  

Michael Møller Christensen 
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------------------------------------------------------ 
Bestyrelsesmedlem  

Majbrit Jensen 

 

 

 

 

 
 


