
Fole Friskole og Naturbørnehave 
- Et godt sted at være 

 
 
 
Deltagere:  

Brian, Michael, Hans Henrik, Majbrit, Jørgen, Elin, Karoline, Vicky, Steffan, Simon og Berit   

 

Konstituering og efterfølgende bestyrelsesmøde den 06-06-2021 

 
Konstituering af den nye bestyrelse 

Jævnfør paragraf 10 stk 3 trækkes der blandt de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer lod i forhold til hvilke 
medlemmer der skal sidde 2 år og hvilke der skal sidde 1 år  

 

Forældrekredsen består af Brian, Michael, Hans Henrik og Majbrit. 

Ved lodtrækning fastsættes det at Brian og Majbrit sidder i 2 år forældrekredsen 

 
Skolekredsen består af Jørgen, Elin og Karoline  

Ved lodtrækning fastsættes det at Jørgen og Karoline sidder i to år. 

 
General snak om formandsposten Brian og Jørgen vil gerne stille op til formandsposten.   

Karoline og Elin vil gerne stille op til næstformandsposten.  

Der bliver lavet en afstemning på papir. 

 
Konstituering bliver følgende:  

Formand :  Jørgen 

Næstformand : Elin 

Kasser : Majbrit  

Referent : Karoline  

Bygninger :  Brian og Hans Henrik 

Michael hjælper til hele vejen rundt. 

FFV : Hans Henrik  

 

Bestyrelsesmøde  

Ledelses- og personale situationen 
Konstituering af Simon til øverste leder. Aftalt hans vederlag bliver forskellen mellem lære og leder stilling. 
Jørgen udfylder papirer og får dem afleveret til Simon som sender dem afsted til godkendelse ved FSL.  
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Renie kommer med 99% ikke tilbage  

Hun er interesser i en fratrædelses aftale, Vi skal have undersøgt hvordan denne udformes korrekt og 
hvilket rammer der er.  

Jørgen tager kontakt til Friskoleforeningen i forhold til aftale 

 

Drift                                                                                                                                                                                      
Der mangler godkendelse af næste skoleårs skolepenge.  

Bestyrelsen får en kopi af Lenes idéer, i forhold til skolepenge, de læsses igennem til næste gang. Hvor det 
besluttes. 

 
Busdriften drøftes, Vi får en pris fra Solvejs 2021/2022 og et tilbud fra en anden side, Brian Sørger for at 
indhente tilbud. 

Den gamle bestyrelses har besluttet at den gamle busordning skulle afskaffes, og Solvejs indsættes i stedet. 
Brian kigger på leasing aftaler for Skolens nuværende busser, medhenblik på at reducerer fra 3 til 2 busser.  

 
Simon læser op om fra en mail, mellem Karen og hallen, pris på internet 500 kr. årligt. Det er tidligere aftalt 
at prisen fastholdes i 2021, da prisen er rimelig og hallen afholder de store udgifter. Der forligger dog ikke 
en aftale for hvilke udgifter der er tale om! 

 

Afklaring i forhold til byggeri og ibrugtagning. Følgende mangler afklaring:  

- Skole it til den nye bygning 

-  interaktiv tavle 
- inventar 

Jørgen tager en snak med Karen om ovenstående 

Steffan undersøger om der er internet kabler til bygning.  

 
Ansættelse af ny skoleleder 
Nye skoleleder rekrutterings bero blev drøftet, Jørgen undersøger hvem og priser for sådan noget.  

 
Kimen                                
Skoleblad skal mangler en side fra bestyrelsen, Elin og Jørgen tager opgaven og kommer med den inden 
14dage. 

 
Nyt fra Børnehaven 
Berit, 28-6-21 kl.15 kommer børne unge chefen, fra Haderslev der skal værre en fra bestyrelsen med, 
Majbrit tager med. 
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Bygning                 
Berit laver en liste, over mangler i børnehaven.  

Bygnings udvalg er stoppet, vi skal have lavet et nyt.   

Økonomi i forhold til nye bygninger 

50000kr i udgift pr. kvartal for nye bygninger, 

 

Andet                                
Kursus i Bestyrelsesarbejde, Denne kommer i oktober vi melder os til, Kaoline undersøger dato og pris, alle 
bestyrelsesmedlemmer er enig om at det er en go ide. 

 
Forældremail. Hvem skriver denne ud. Jørgen skriver den første Elin tager resten. 

 
Bestyrelses mødes med lærekredsen snarest. Fastsætte en dato på næste møde. 

Suppleanter. Skal de med hver gang?  Det blev besluttet at Steffen deltager i møderne. Vicky deltager efter 
behov. 

 
Næste møde afholdes den.  Torsdag den. 10-06-21 kl. 19.00  

 
 


