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Mødedato: d. 16. august 2022  Mødetid: 19.00-21:00 Mødested: 8. klasse 

Mødedeltagere: Bestyrelse, ledelse, forældrerådsrepræsentant og personalerepræsentanter og elevråd 

Mødeindkalder: Bestyrelse 

Modtagere af referat: Mødedeltagere og offentliggørelse 

 

Deltagende:  

● Bestyrelse: Hanne Uhrenholt, Kim Ørndrup, Kasper Høgh, 

Stefan Kær, Rasmus Buhl og Anne-Mette Thorsager 

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

Andersen 

● Forældrerådsrep.: Mikkel Justesen 

● Personalerep.: Emil Crone, Karina M. Nielsen og Britta 

Grønhøj 

 

Afbud:  

● Bestyrelse: Henriette Hoffmann 

● Ledelse: 

● Forældrerådsrep.: 

● Personalerep.: Pernille Nedertorp 

 
Dagsorden 

 
1. Velkommen v. bestyrelsesformand 

Præsentationsrunde da der er nye personalerepræsentanter. 
Vi glæder os til et nyt skoleår. 
 

2. Orientering fra friskole ved skoleleder herunder budgetopfølgning v. skoleleder (10min) 
Vi er kommet godt fra start og har en del ture ud af huset.  
187 elever fra start. Der er startet 3 nye elever – 6., 7. og 8. klasse.  
Vi fik pr. 1. marts en ny PPR-psykolog. Det kørte ikke helt fra start, men det kommer det til nu. 
Dette på baggrund i, at det er blevet tydeligt at vi ikke fik de ressourcer, som vi har krav på. 
Vi har et par kommende barsler. Vi har ansat to tidligere lærere i begge vikariater. Den ene i en fast 
stilling og den anden i vikariat. 
BF gennemgår budgetopfølgning.  
Pedel skal på kursus inden længe i forhold til varmeløsninger.  

 
3. Orientering fra Børnehus v. afdelingsleder (20 min) 

Startet godt op efter sommerferien. 
25 børn i BHV og 73 børn i sfo’en.  
Medarbejder fra BHV flytter nogle timer over i Juniorklubben.  
De to mindste grupper har aktiviteter både sammen og individuelt i de enkelte grupper. 

Medarbejder fra SFO er i august måned 10 timer ugentligt i 0. klasse. Det giver en rigtig god 

dynamik og et rigtig godt samarbejde. 

Cykelsponsorløb – forældre i bhv som ikke har børn i skolen, har været usikre på, hvad deres rolle 

er. Vi har en opgave i at være mere tydelige. 

4. Orientering fra personalerepræsentanter  
BHV: 
Vi har fået nye børn. Vi forsøger at give dem en tryg opstart bl.a. i form af faste voksne.  
En gang om måneden kommer Heidi Hut forbi og laver, sammen med personalet, noget sang 
sammen med børnene. 
Før sommerferien begyndte Spradebasserne at komme op i sfo-lokalerne, når spilopperne var ovre 
i skolen, således at de kunne blive trygge herved, til når de skulle være der efter sommerferien. 
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Godt samarbejde med 0. klasselæreren  – ensarter flere ting således at 
overgangen bliver bedre. 

Koloni – Spilopperne og Spradebasserne tager snart på koloni torsdag til fredag. Spirrevipperne 
kommer derud fredag og hygger sig med de to andre grupper derude. Det er vigtigt, at børnene i en 
tidlig alder lærer at komme på koloni og sove ude. 
 
SFO: 
Vi har fået nye børn – 0. klasse. Vi tager meget hånd om, at de får en god start. De finder hurtigt ind 
i rutinen. 
Vi har så småt startet vores aktiviteter op. Der er noget for enhver – zumba, krea, isbjørneklub, 
triatlon, skills m.v. Aktiviteterne er frivillige.  
Om fredagen er vi sammen med bhv, så de kan lege på tværs.  
Vi ønsker samarbejde med Juniorklubben, så vi også kan lave noget på tværs der. 
Vi er 3-4 voksne om eftermiddagen. 
Det er dejligt med vores nye møbler og vi er rigtig glade for dem. Det lysner godt op og det er 
nemmere med organisering. 
Børnemøde en gang om måneden. Der er en idékasse, hvor børmeme kan komme med forslag.  
Både bhv og sfo benytter det nye shelterområde meget. 
 
Indskoling: 
Vi er kommet rigtig godt fra start, og vi er rigtig glade for vores nye kollega.  
2. klasse startede op med udeskole i går med en tur til Lundø. 
Vi har fokus på at få skabt lidt ro. Det kan være svært at starte i skole og at få nye lærere.  
Vi kommer fremadrettet til at lave lidt mere udeskole, når muligheden byder sig.  
 
Mellemtrinnet: 
Vi har været på cykeltur og skal snart på introtur.  
Vi har fået en god start.  
De store på mellemtrinnet er rigtig gode til at tage sig af de små på mellemtrinnet. 
En medarbejder skal på uddannelse og tage faget Engelsk på linje over de næste to år. 
 
Udskolingen: 
Startet rigtig godt op.  
Vi har været på intro. Det var mega godt. Vi havde vejret med os, så det gjorde også noget ved 
stemningen. Vi fastholdt konceptet med ”Den gyldne albatros”, hvor eleverne bliver delt ind i 
grupper på tværs af klasserne. 
Der er fokus på at få hevet 7. klasserne med i arbejdet på tværs af klasserne fra start. 
8. og 9. klasse er startet op med emne om Skagen. 7. klasse er ligeså stille også startet op hermed. 
 
Forældreråd: 
Der er en repræsentant, der er trådt ud af forældrerådet, så vi har trukket en suppleant ind. Der er 
valg til nyt forældreråd i september. 
Vi var ude at gå Hærvejsmarch – vi havde lånt t-shirts af Børnehuset og havde banner med. Vi var 
17 afsted, og det var mega hyggeligt.  
Grillaften i Frugtlunden blev aflyst grundet manglende opbakning.  
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5. Mellemtrinnet og udskolingens personale fortæller om deres forsøg med feedback og 

karaktergivning. 

Vi har haft fokus herpå gennem nogen tid.  

Tanker og metode er præsenteret. Bestyrelsen har givet feed-back og godkendt.  

Der arbejdes videre med introduktion og distribution. 

 

6. Kommunikationsstrategi – ved ledelsen  

BF gennemgår  

Den der kommunikerer, har ansvaret for, at det er overskueligt og rigtig placeret.  

Overskriften skal være dækkende.  

Forumdelen udgår – foruden i rummet for bestyrelse med skoleledelse.  

Det skulle gerne gøre kommunikationen mere overskueligt fremadrettet og med færre platforme.  

7. Vedtage/revidere principper og politikker 
-Skolepengepolitik – udmeldelsesblanket tilføjes til skolepengepolitikken 
Politikken vedtaget og opdateret. 
 
-Principper for indkøb af pc’er til undervisningen 
Princippet vedtaget og opdateret. 

 
 
Kaffepause 
 
 
8. Fokusområder:  

- Børnehusbyggeri 
Der er første spadestik mandag d. 22. august 2022. Børnehaven og indskolingen deltager heri.  
Vi har fået afsluttet kontrakten med bygherre. 
Der har været møde med bygherre, hvor mange små detaljer kom på plads.  
Vi skal selv stå med inventar i garderobe, toiletbåse, puslebord m.v. 
Vi skal selv godkende overfladerne – gulve, vinduer indvendigt, vægge, lofter m.v.  
 

9. Eventuelt (5 min) 
Det er en udfordring, at få vores nøglebrikker retur igen.  
Fremadrettet skal man skrive personligt under ved udlevering af nøglebrikker, samt evt. betale et 
depositum.  
 
 

 
 


