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Mødedato:  18. marts 2021    Mødetid: 18:30-20.30     Mødested: Online (link udsendes) 

Mødedeltagere: Bestyrelse, ledelse, personalerepræsentanter og forældrerådsformand 

Mødeindkalder: Bestyrelse 

Modtagere af referat: Mødedeltagere samt offentliggøres på hjemmesiden 

Referent: Anne-Mette Bak Thorsager 

 
Deltagende:  

● Bestyrelse: Hanne Uhrenholt, Kasper Høgh, Rasmus B. 

Christensen, Kim B. Ørndrup og Anne-Mette Thorsager 

● Ledelse: Berit F. Lynderup, Vickie Visbech og Elsebeth H. 

Andersen 

● Personalerepræsentanter: Emma Lerche, Nanna D. Buskov og 

Morten Thaarup 

● Forældrerådsformand: Stefan Kær 

 

Referent: Anne-Mette Thorsager 

Afbud:  

● Bestyrelse: Bjarne Nielsen og Rune Brorson  

● Ledelse:  

● Personalerepræsentanter: Søren Holm 

● Forældrerådsformand 

 
Dagsorden (estimeret tidsforbrug pr. punkt)    

 
 

1. Velkommen til online møde v. bestyrelsesformand  
Dette er årets første ordinære bestyrelsesmøde, hvor hele bestyrelsen mødes online med 
personalerepræsentanter og forældrerådsformanden. Bestyrelsen har haft mange online møder 
med ledelsen, og aktiviteten er høj, selvom Corona byder at vi ikke må mødes.  
 

2. Orientering fra friskole v. skoleleder (10 min) 
Skoleleder gør det kort, da mødedeltagerne fornyeligt har modtaget orientering i andre fora.  
Der er høj aktivitet ift. etablering af coronatest på skolen. 
5.-8. klasse er tilbage med en ugentlig dag i skolegården. Vi har også for disse årgange fokus på 
trivselsaktiviteter.  
2 elever er udmeldt skolen, da de med deres familie flytter væk fra egnen. Vi kontakter de næste på 
venteliste med forespørgsel om, de ønsker at komme på besøg på skolen til de ledige pladser.  
 

3. Økonomi v. skoleleder (20 min) 

• Godkendelse af regnskab for 2020 
Skoleleder gennemgik regnskabet. Der var god feedback fra revisoren, og stor ros til ledelsen.  
Bestyrelsen underskriver regnskabet elektronisk. 

• Godkendelse af budget 2021  
Skoleleder gennemgår budget 2021 og præsenterer afvigelser i forhold til budget 2020. 
Bestyrelsen har forhåndsgodkendt budgettet forinden mødet med revisoren, men skal endelig 
godkende nu, hvor det har været omkring revisoren. 
Bestyrelsen godkender budget 2021.  

• Status budgetgennemgang 
Vi følger det budget, som er lagt for årets første måneder. 

 
4. Orientering fra Børnehus v. afdelingsleder (10 min)  

Vi er optaget af belægningen. Vi har i dag fået en forespørgsel til indskrivning hurtigst muligt i 
børnehaven. 
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Vores nye pr-strategi har givet lidt indskrivninger til efteråret, og ellers til 
børn med start i 2022 og 2023.  
Vores Facebookopslag bliver delt rigtig meget, så vores historier kommer ud. 
Ny medarbejder er stoppet i sfo’en igen. Anden personale er startet som vikar de næste 4 uger. 
Muligvis kan det blive til en fremtidig ansættelse. 
Afdelingsleders kontor er i dag blevet indrettet. Lydproblematikkerne har vores pedel udbedret, så 
det har hjulpet meget i forhold til lydforstyrrelser. 
Vi har fået lukket vores bålhus og udeværksted, således at det er nemmere at dele klasserne i 
sfo’en op. Det er blevet rigtigt godt, og det giver nogle forskellige muligheder. 
Bhv. kører nogle længerevarende projekter – Vikinger (Spillopperne), Jens langkniv og 
middelalderen (Spradebasserne), Hans & Grete eventyr (Spirrevipperne). 
 

5. Orientering fra personalerepræsentanter og forældrerådsformand (20 min) 

• Børnehave 
Vi er optaget af projekter, som er en del af de styrkede læreplans temaer. Vi dykker ned i bl.a. 
Kultur, æstetik og fællesskaber. 
Herforuden arbejder vi med ”De grønne spirer” projektet. Vi arbejder med årstiderne i skov, 
strand og hede. Vi har været på ture i forbindelse hermed. 
Vi prøver, grundet corona, fortsat at være så meget ude som muligt.  
Vi er i gang med at forberede hjemmesamtaler i forhold til skolestart hos Spillopperne. 

 

• SFO 
Vi er delt ind i 3. grupper – 0. klasse for sig, 1. klasse for sig og 2. & 3. klasse er sammen. Det 
fungerer rigtig godt. 
Vi har mange aktiviteter planlagt, som vi håber, at kunne gennemføre, hvis Coronaen tillader 
det. 
Opstarter cross-fit projekt inden længe.  

 

• Indskoling/mellemtrin 
0.- 4. klasse er tilbage igen. Det er dejligt, og vi nyder det. Vi ser dog fortsat ikke hinanden på 
tværs, fordi vi holder os i egne klasser, og har forskudte pauser. Der har været fokus på det 
sociale, men også at lave noget fed undervisning.  
Der er et stort opsamlingsarbejde og der er meldt ud fra undervisningsministeriet, at det er 
nødundervisning, der tilbydes frem til sommerferien. 

 
5.-6. klasse er fortsat hjemme til online undervisning. De er tilbage én dag om ugen.  
Vores online undervisning fungerer rigtig godt, og vi har fået god respons herpå fra både 
elever og forældre. Fokus er på det sociale de dage, de er på skolen.  
Der er både positive og udfordrende ting ved, at klasserne er opdelt, men vi får det til at 
fungere på bedste vis.  
Stor ros til lærerne fra bestyrelsen for deres håndtering af online undervisningen. Det har 
fungeret super godt, og I har lavet nogle rigtig gode løsninger.  

 

• Overbygning 
Det er udfordrende at nå pensum. Der er blevet justeret i antallet af mundtlige eksaminer. 
Særligt 9. klasse har været meget udfordret, da de er blevet ramt af coronanedlukning og 
retningslinjer i både 8. klasse og 9. klasse. De er udfordret på det, at være en del af et 
fællesskab, dialog og samarbejde. 
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Lærerne arbejder med fokus på fortsat at motivere eleverne til 
deltagelse i online undervisningen. Det vil være nødundervisning frem til sommerferien. 

 

• Forældreråd i børnehave 
Forældrerådet er også ramt af Corona, og har ikke kunnet sætte noget i gang.  
Stor ros til bhv. for de igangværende projekter. Der opleves stor begejstring hos børnene. 

 
6. Godkende ”Principper for økonomiske dispositioner” v. økonomiudvalget (5 min) 

Bestyrelsen har arbejdet med udarbejdelsen af principperne den seneste tid.  
Forud for dagens møde er principperne sendt ud til gennemlæsning.  
Principper godkendt og ligges på hjemmesiden.  

 
Kort pause 
 

7. Børnehusprojekt v. styregruppe (30 min) 

• Status på byggeri  
Kommunen er i gang med screening, og har indtil videre ikke fundet noget, som skulle blive en 
udfordring. Der er sendt byggeansøgning afsted, og vi håber på at modtage den i slutningen af 
april. 
Det er en udfordring i forhold til at skaffe byggematerialer, da markedet også er ramt af 
Corona. Vi håber ikke, at vi bliver ramt for meget heraf. Ligeledes er byggematerialerne steget 
en del i pris.  
Vi begynder inden længe, at kontakte firmaer i forhold til at indhente tilbud på total 
entreprise. 
Vi forventer at nedbrydningsfasen, kommer til at foregå med hjælp fra frivillige og forældre.  

 

• Beslutte arbejdsgang ved bestyrelsesmedlems inhabilitet  
Brorson Byg indbydes til at lave et tilbud på en totalentreprise i forbindelse med vores 
Børnehusbyggeri.  
Der er taget højde for, at Rune, i kraft af hans bestyrelsespost, er inhabil i forhold til 
Børnehusbyggeriet. Han deltager ikke i møder vedr. byggeriet og bliver koblet af 
bestyrelsesrummene på Viggo, således at han ikke kan tilgå materialet omhandlende 
byggeriet.  
Mulighederne er drøftet med og godkendt af vores revisor. 

 

• Godkende principper for valg af tilbud på totalentreprise  
Vi indhenter flere tilbud på en totalentreprise i forbindelse med Børnehusbyggeriet. 
Tilbuddene indhentes både hos lokale og ikke lokale byggevirksomheder.  
En ekstern og uvildig instans kommer til at forestå tilbud og anbefalinger. 
Følgende parametre vægtes i udvælgelsesfasen;  

- Prisen 
- Anvendelsen af lokale samarbejdspartnere 
- Tidsplanen  
- Firma anseelse.    

 
8. Kort orientering fra udvalg (15 min) 

• Helhedsplan 
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Fornyelsen og opbygning af engområdet påbegyndes først, når vi 
påbegynder vores byggeri af nyt Børnehus. Dette fordi der først er plads til maskiner m.m. til 
den nye bro, når vi har gang i en byggeplads.  
Den eksisterende bro er i denne uge blevet fjernet, da den ikke var farbar.  
 

• Bygningsudvalg 
Vi har fået en henvendelse fra VVS-firma og energikonsulent. Der er yderligere mulighed for 
at søge ekstra tilskud til varmeudbedring. Man kan søge tilsagn om tilskud, som så vil ligge 
tilgængeligt i 2 år, og man kan efterfølgende søge om udsættelse i yderligere 2 år.  
Vi er ikke pålagt, at skulle benytte os af tilskuddet inden for de 2 år. Det vil give god mening at 
søge tilskuddet i tilfælde af, at vi ønsker at investere i varmepumpe. 
Tilbuddet ligger på Viggo i mappen.   

 
Der er indhentet flere tilbud vedr. vores alamsystem og kameraer. Vi går med Hardi V, som vi 
har på nuværende tidspunkt. 
 

• Bus – samt opsamling 
AMT har skrevet rundt til de firmaer, som har resttid på eksisterende sponsorreklamer fra den 
gamle bus, således at vi kan få en fil med logo. Skolen betaler for logo, da vi har skiftet bus i 
indeværende sponsoraftale.  
Skoleleder laver en video til Facebook med oplysninger vedr. reklamer til bussen, således at 
firmaer bliver opmærksomme på, at de kan kontakte os for en plads på bussen.  
AMT har lavet ny skabelon til busreklame-aftale, som benyttes ved fremtidige aftaler.  
Der er bestilt banner som reklame for vores nye Børnehus. 
Der er bestilt skilte til anvisning om hovedindgang, aktivitetshus og kontor. 
Så snart vejret er varmere, kommer der folie på kældervinduer og nyt folie på vejpylonerne.  

 
9. Eventuelt (5 min)  

Bestyrelsen er i arbejdstøjet og har gang i mange projekter – det er en fornøjelse.  
Vores generalforsamling er skudt til d. 27. maj grundet Corona.  
Skoleleder finder datoer til kommende arbejdsmøder og konstitueringsmøde. 
  

    
 
 
 
 
 
 
Kommende planlagte møder 

• xx. april og xx. maj Arbejdsmøde i bestyrelsen 

• 27. maj Generalforsamling, udskudt grundet corona 

• xx. juni Konstitueringsmøde, udskudt grundet corona 


