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Bestyrelsesmøde den 1. juni 2022 kl. 19.00 
 

Fremmødte  

Bestyrelse: Hans Henrik, Brian, Micheal, Karoline, Maibritt og Ivan   

Ledelse: Anita og Berit  

Lærerrep.: Line  

Referent: Karoline   

Afbud:  Jørgen, Elin  

Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Underskrives ved næste møde, da det ikke er printet d.d.  

Underskrivning af dokumenter 

Tilføjelser til dagsorden 

 

1) Nyt fra Skolen  
Budgetopfølgning 
Budgettet gennemgås. Det ser fint ud. 

 
Ny løn  
Line Gennemgår. Der er kigget på kvalifikationstillæg, i øjeblikket får alle det samme. 
Men der skal evt. kigges på om den skal deles ud anderledes. Line tager det op med 
lærergruppen.  
Mulighed for seniordage for alle over 40 – lokalplanlagt.  
Der holdt møde med kasser som har godkendt den nye løn.  
Der gives et engangsvederlag 2500 til lærer og sekretær.  
  
Ny varmekilde 
Tilbud gennemgåes.  
Der er holdt møde med Carsten vedr. dette.  
Levestiden er 20 år. Kompressoren har en levetid.  
Udover det kommer der noget entreprenør arbejde ud over.  
Desuden er spørgsmål om der er strøm (ampere ) nok inde.  
Der kommer en del ud over i forhold til elarbejde.  
Der er ligeledes lavet et tilbud på jordvarme. Der skal dog ligges stor mængde rør.  

 Evin indhenter tilbud på El  
 Maibritt indhenter tilbud på En varmepumpe. Bl.a Arnum vvs.  
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Der er enighed at der skal tages stilling inden sommerferien. Tilbuddet skal 
godkendes inden sommerferien. Og bestilles.   

 
Ønske om fjeder til døren over ask. Da den står og blafre. Der tænkes på muligheder. 
Brian kigger på det.  

 Der er købt en ny vandhane som skal sættes op.  

 Micheal sætter den op.  

 Der er kommet ansøgninger til lærerstillingen. 2 skal til samtale næste uge.  

 En kommer på besøg i morgen og der er åbnet hus for nyuddannede lærer tirsdag.  

 Der er lavet aktivitetsplaner og skema for næste år.  

Bøg har været på Gram slot til Jesus på slottet. Det gik rigtig godt og var en dejlig 

oplevelser.  

Vi får en annonce i bladet friskolen, omkring at vi gør noget for klimaet. Der er talt 

om bæredygtighed. Det er gået rigtig godt.  

Der er 2 elever på venteliste.  

 

2) Nyt fra børnehaven  
2 nye børn. Den ene starter i juni og den anden til august.  

Der er ansat Bodil i stedet for Zita.  

Arbejdsformidlingen ringede ang. en som evt. gerne vil i en længervarende praktik. 

Vedkommende har selv været inde og læse om børnehaven. Og har ønske det.  

Har været til dialog møde –  

Haderslev giver et tilskud på 10.000 om året, som skal anvendes til et pædagogisk 

læringsinitiativ – der skal laves en kort redegørelse om anvendelse af pengene.  

Ligeledes en pulje som børnehaven kan søges. Der kan søges et beløb på 5000 kr.    

 

 

 

3) Bygninger 
Der er kommet en ny dør, skal bare sættes i.   

Udendørs vedligehold og indkøb af græstrimmer.  
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4) Evt. 
Rengøring af skolen til sommer 

Forældre rengøring – rengøring af klasseværelser. Der sendes mail ud om 

interesserede. Evt. deles det ikke ud på enkelte klasser.  

Anita skriver en mail ud om nogle vil hjælpe.  

Mandag i uge 26 fra 17 – 19. Ca. 10 -12 voksne.  

 

Priser for 2022/2023 

Nye datoer 

8.8 

6.9 

5.10 

3.11 

5.12 

10.1 

1.2 

2.3 

2.5 

7.6 

 

Husk madordning. Hvem henter evt. skiftes  

Starter kl. 17. til bestyrelsesmøder fremadrettet.  

Brian spørger Hygum forsamlingshus om mulighed.  

 

Hvilke forsamlinger med forlældre har vi? 

Udsættes til efter sommerferien  

 

Jubilæumsfest budget? 

Taler om hvad der planlægges. Det er fredag den 9. dec. Reception om 

eftermiddagen.  

Om aften bliver der fest.  

Anita søger for at det ikke stikker af.  

 

Sommerfest 

Er ved at blive planlagt.  
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5) Punkter til næste bestyrelsesmøde 
Opfølgning på diverse.  

 Fondsøgning til den nye legeplads.  

 

            

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 
 

 


