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Konstituering  
Bestyrelsen konstitueres med enighed på følgende måde:  

Formand: Jørgen Langfrits 

Næstformand: Elin  

Økonomi/kasserer: Maibritt 

Bygninger: Brian og Hans Henrik  

Referent: Karoline Vingborg   

FFV: Hans Henrik  

Fole Hal: Hans Henrik  

Bestyrelsesmøde den 4. april 2022 kl. 19.00 
 

Fremmødte  

Bestyrelse: Elin, Karoline, Majbrit, Hans Henrik, Michael, Ivan, Brian, Jørgen,  

Ledelse: Anita, Berit  

Lærerrep.: - 

Referent:   

Afbud:   

Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Underskrivning af dokumenter 

Tilføjelser til dagsorden 

 

1) Nyt fra Skolen  

Sker noget hver dag, ny elev. Får en endnu en ny elev efter Påske. Begge i EG. Der har været 
indskrivning i sidste uge til førskole gruppen. Det er gået rigtig godt.  
Der har været pædagogisk dag – årsplanlægningen er blevet færdig.  
Der er hyret en Musiklærer ved navn Jonas, starter på onsdag.  Tager alle musiktimer frem til 
Sommerferien. Flere timer efter sommerferien.  
 
Busrute næste skole år  
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Der har været henvendelse fra forældre der ønsker at komme med bussen. Der tales om en 
buspolitik/plan. Der kan henvises til ved spørgsmål.  
Flere forældre ønsker at komme med. Der er ønsker fra Arrild og Skærbæk. Der tales om der evt. 
skal forholde sig til tidligere regel om 20 km radius. Der tales om muligheder opsamlingspunkter 
ca. 20 km herfra.  
Punkt på hjemmesiden vedr. busserne og ruterne, samt politikker.  
Ansvarlig: Jørgen 
 
Chaufførerne skal i samarbejde med børnene sørge for de har sele på.  
 
Bus til Gram. De spørger om der er plads. Efter busserne køres af Solvejs taxa, burde det kunne 
lade sig gøre.  
Jørgen tager en snak med Solvejstaxa.  
 
Jubilæumsfest 9-12 
Der er der 25 års jubilæum.  
Skal evt. samlet den årgang.  
Elin forsøger at finde nogle fra byen som kunne være i et udvalg.  
Der tales om muligheder.  
Ansvarlige: Elin, Anita og Karoline    
 
Pedel ønske 
Hverdags vedligehold. Til at fixe det som der er behov for adhoc opgaver.  
Ca. 6-8 timer i ugen.  
Jørgen taler om at samle de andre friskoler om evt. at kunne dele en. Jørgen tager kontakt til 
formændene i friskolerne i området  
 
Chromebook bøg nye computer 
De er gamle og fungerer ikke så godt mere. Der er behov for nye. Anita står for at anskaffe nogle 
nye.  
 

 

2) Nyt fra børnehaven  

 

En medarbejder stopper pr. 30. april. Fået 2 uopfordret ansøgninger der kigges på. Der har tidligere 

ikke været det bedste erfaring med at slå stillinger op.  

Arbejdes på at finde en god løsning i forhold til at Berit får mere kontor dag.  

Førskolebørnene er startet i skolen. 11 styks.  

En enkelt familie har vi sagt farvel til.  

To familier kigger forbi. Pt. Er der 37 børn. 43 børn i foråret 2023.   
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3) Bygninger 

3.1. Gasfyr status  

Der er ikke kommet tilbud.  

Brian tilfører, Der er trukket et nyt kabel, således der er styr på sikringerne.  

Arbejdsdag: fremadrettet, er der behov for at ligge nye fliser rundt om børnehaven inden 

næste arbejdsdag. Hvem kan stå for dette.  

Halvtag til mooncars. Garage sættes op igen.  

Der kan evt. prikkes på skulderne på nogle som kan arbejde på dette. Der er nogle som 

gerne vil lave det.  

Ansvarlig: Hans Henrik  

Kunne en skurvogn være en i stedet. Da huset ved udekøkkenet ikke er fungere. Der tænkes 

tanker omkring muligheder. 

4) Evt. 

Status på PR 

Der er gang i de sociale medier.  

Der arbejdes med at lave en introvideo til børnehaven.  

 

Tavshedspligt for nye i bestyrelsen  

Den skrives under ved næste møde. 

 

Status på nøgler 

Der indhentes tilbud til nyt låse og nøgler 

Ansvarlig Brian som indhenter 2 tilbud  

Jørgen taler med Ruko i Aabenraa    

 

Græsslåning 

Hallen spørges om de vil indgå et samarbejde ift. vedligehold af udendørsarealer.  

Kunne være et job, som en pedel kunne stå for det, hvis der ansættes en.   

Der tales også med Hallen om mulighed for at dele.  

Ansvarlig: Hans Henrik 

 

Ny til arbejdsgruppe for arbejdsdag. Hans Henrik tager kontakt til potentiel kandidat.  

 

Skilsmisseforældre ang. Arbejdsdag.  

  

Anita skriver et forslag til ændring i procedure.  
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5) Punkter til næste bestyrelsesmøde 

 

              Næste møde:  3-5-22 

 Skolepriser og buspriser  

 Anita kommer med oplæg.  

 Sommerfest  

 Jubilæumsfest (kontiuerligt punkt)  

  

6) Lukket punkt 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 
 

 


