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Bestyrelsesmøde den 8. august 2022 kl. 17.00 
 

Fremmødte Bestyrelse: Majbritt, Mikael, Ivan, Jørgen, Karoline Brian, Elin, Hans-Henrik 

Ledelse: Anita  

Lærerrep.: Anette 

Referent:  Karoline 

Afbud:  Vicky  

Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Underskrivning af dokumenter 

Tilføjelser til dagsorden 

 

1) Nyt fra Skolen  
 

Projektor i multisalen er gået i stykker. Der er indhentet tilbud på ny. Det er ikke det billigste. 
Koster 19890 inkl. Moms, en som hænger i loftet. Kan nok lave en skabere pris.  
Anita får det forhandlet hjem.  

Et nyt køleskab ud til køkkenet – Da køleskabet er ved at være for lille. Annette og Anita finder et 

passende køleskab og køber det hjem.  

Forslag til arbejdsweekend – forældre foreslår at elever kan komme med. Hvor de store tager sig 

af de små. Fordi nogle forældre har svært ved at få dem passet. Det virker ikke som en optimal ide. 

Det tages til efterretning.  

Peter Mondrup stopper ved friskoleforeningen – der er reception den 24. august 2022. Der er 

invitation til dette.  

Mobilpolitik – der er nedfældet noget omkring dette. Lærerne har lavet et udkast vedr. dette. Man 

har indkøbt skab til mobiltelefonerne, så de kan låses forsvarligt inde, når de opbevares på 

kontoret. Når de bliver låst inde, er telefonerne forsikret. 

Forslag oplæses.  
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Eva vedr. energifællesskaber –om vi er interesseret i at deltage. Elin deltager.   

Google workspace – vedr. datatilsynet – og GDPR. Har taget kontakt til friskole foreningen, man 

afventer udmelding fra UVM fra den 1. september 2022. Vi venter og ser hvad der sker. SkoleIT, 

hvor skolen har IT fra, er opmærksom på det. 

Annette fremlægger national trivselsmåling – den fremlægges. Det skal gøres hver andet år. 

Anette gennemgår svarerne og det bliver lagt på hjemmesiden.  

Karin har rettelser til hjemmesiden.  

Fole Friskole A-Å  

Opdatering vedr. beskrivelses for overbygningen 

2) Nyt fra børnehaven  
Der er kommet 11 børn fra børnehave til skole. Startet 3 nye op. Er pt på 30 børn. Der skal 

optimalt findes 3-4 børn. Det vil gøre vi kommer op på de omkring 40 børn. Der begyndes på til 

mere PR arbejde med Marthe.  

Har lige haft Sam pasning – der evalueres vedr. dette. Der var 15 børn fra SFOen. Der evalueres 

sammen med personale  

Der har været et uheld med et barn som er klatret op på sheltere via vippedyr, nogle drenge havde 

taget et vippedyr, de havde stillet op ad. Vippedyret er væk og tales om mulighed for at sikre. Der 

tales om faldgrus hele vejen rundt.  

Håndtag til værkstedsdør – kan ikke låses. Det kigger Brian og Hans-Henrik på.  

  

Bygninger 
 

Dør ud i skuret skal sættes ind igen. Brikker får vi flere af.  

Arbejdsweekend er planlagt til første weekend i oktober. Der er laves nogle arbejdsgrupper til de 

store ting. Selve arbejdsweekenden bliver mere oprydning, rengøring og flere andre ting.  

FFV – Dåse indsamlingen – de to-tre mand som står for det holder til jul. Det tager ca. 1-1½ time at 

gøre – være en del af arbejdsdag – gøre det i stedet for arbejdsdag. Det godtages.  

Knallerttræf – FFV får en tredjedel. Næste gang vil det være en procentdel. Bliver enige om at det 

kan være en opgave vedr. arbejdsdag.  

Der er brug for at der kommer flere hjælpende hænder til at støtte op om de ting FFV hjælper 

med. Bliver en del af arbejdsdag.  

Jørgen og Elin laver et skriv vedr. ny arbejdsdag.  
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Der laves en arbejdsgruppe – Jørgen, Brian, Elin og Hans-Henrik. Laver skriv omkring ny struktur 

for arbejdsweekend og er den nye arbejdsgruppe. Evt. en fra forældrerådet i børnehave kan 

deltage.  

3) Evt. 
Opfølgning på diverse. 

Fondsøgning til den nye legeplads. 

 

Juleafslutning: 

Tradition genopstartes 

Fokus på at nye kommer med og evt. kontakt familier.  

 

Jubilæum – Karoline har meldt sig.  

4) Punkter til næste bestyrelsesmøde 
 

              

 

            

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
----------------------------------------------------- 
Bestyrelsesformand Jørgen J. Langfrits 

 

------------------------------------------------------ 
Næstformand Elin Oksen Jørgensen 
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-----------------------------------------------------                                                                                     
Bestyrelsesmedlem  
Brian Pedersen  
 

------------------------------------------------------ 
Bestyrelsesmedlem 
Hans-Henrik Korsager Carstensen 
 
 

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

Bestyrelsesmedlem  
Karoline M. S. Vingborg  
 

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

------------------------------------------------------ 
Bestyrelsesmedlem  
Majbrit Jensen 

 

 

 

 

 
 

 


