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Bestyrelsesmøde den 10. juni 2021 kl. 19.00  
 
Fremmødte:   

Bestyrelse: Brian, Michael, Hans Henrik, Majbrit, Jørgen, Elin, Karoline, Vicky, Steffan, 

Simon og Berit   

Ledelse: Simon  

Lærerrep.: Line  

Referent:  Karoline  

 

Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Kan godkendes og underskrives af bestyrelsen 
 

Underskrivning af dokumenter 

Forretningsorden er delt ud og læses igennem til næste gang.  

Tavshedserklæring er underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer. 

 

Tilføjelser til dagsorden 

Næste års skolepenge 
Udsendte prisforslag, lavet af tidligere skoleleder Lene gennemgås. Der tales om forskellige 

muligheder. Evt. obligatorisk SFO, det er dog ikke en mulighed, da det kræver flere læreresourcer. 

Evt. lave en samlet pris som indeholder både, bus, ventetid og forplejning. Det kan dog syne af 

mere og kræve uddybende forklaring. 

I forbindelse med næsteårs skolepenge drøftes buskørsel 

Kørsel ved Solvejskørsel koster ca. 38.000, der hentes flere tilbud hjem. Merudgiften bliver ca. 

100.000 i forhold til tidligere, hvor vi skole selv har stået for transport til og fra skole. På længere 

sigt arbejdes der for, om det kan findes en billigere løsning.  

Følgende besluttes: Ventepenge bliver oblikatorisk, men står for sig selv.  

Hermed godkendes udsendte prisforslag, lavet af tidligere skoleleder Lene. Alle familier betaler 

alle en del af skolens drift, dvs. at alle løfter i fælles flok.  
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Børnehaven 
Deltidsplads i børnehaven udfases og der tilbydes kun fuldtidspladser. Da det optager plads for 

andre børn.  

Dato for mødet med de ansatte ”Fyraftensmøde” 
Line foreslår en af lærernes forberedelsesdage i uge 26. Der aftales fredag den 2. juli kl. 16.00 Der 

bestilles grillpakke fra Warming. Det ordnes af Elin.  

 

Nyt fra Skolen  
Konstitueret skoleleder beretter                                                                                                                   
Der er kommet 2 udmeldinger, en pige fra 8. og en dreng fra 3. klasse.  

Simon har haft møde med reklamemand, som laver film og friskoler og efterskoler. Karen har 
forelået at, vi laver det selv, med hjælp fra lokale. 

Lærerepræsentant beretter 
Line beretter om at der mangler rengøringsrum på begge etages. Rengøringsartikler skal være 

aflåst. Dette skal løses. Det tager bygningsansvarlige sig af.  Lona har selv styr på hvilket udstyr der 

skal købes.  

 

Nyt fra børnehaven 

Børnehaveleder beretter 
Møde med Palle ang. Mangler og fejl ved skolens byggeri. Han har lovet at det bliver lavet inden 

14. dage. Ligeledes skaffer Palle dokumentation for ibrugtagnings tilladelse, da dette pt ikke 

forelægger. Den midlertidige udløb 1.6.  

 

EVT. 

Bestyrelseskursus 

Friskole foreningen vil gerne komme ud til skolen. Jørgen hører efter hvilke datoer de kan komme.  

Rekruttering af ny skoleleder 
Der er taget kontakt til med 2 bureauer og indhentet tilbud.  Tilbuddene er gennemgået og 

fordele,ulemper og priser er drøftet. Som alternativ løsning tales der om mulighed via 

friskoleforeningen, om det er en løsning gennem dem, som er billigere.  Ligeledes er den tidligere 

bestyrelses forslag til jobannonce gennemgået. Det besluttes at den ikke anvende denne. Det 

besluttes enstemmigt at kører med rekrutteringsbureau.  

Der forsøges dog at hente 1-2 tilbud hjem yderligere hjem og der køres med det bedst egnede 

tilbud.  
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Tilbuddene sendes ud på mail til gennemgang. Og beslutning tages over mail. Da der er behov for 

at komme i gang med processen hurtigst muligt.  

Lukket punkt 
Referat foreligger særskilt  


