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Ordinær bestyrelsesmøde  

  

  

Mødedato:  1. december 2022     Mødetid: 18:30-21:00      Mødested: Personalerum, skole 
Mødedeltagere: Bestyrelse, ledelse, personalerepræsentanter og forældrerådsformand fra. 
Mødeindkalder: Bestyrelse  
Modtagere af referat: Mødedeltagere samt offentliggøres på hjemmesiden  
Referent: Henriette Bjørn Hoffmann 

Deltagende:   
● Bestyrelse: Rasmus Christensen, Stefan Kær, Kim Ørndrup, 

Kasper Høgh, Hanne Uhrenholt og Henriette Bjørn 
● Ledelse: Berit F. Lynderup, Vickie Visbech og Elsebeth H. 

Andersen 
● Personalerepræsentanter: Britta Grønhøj, Pernille 

Nedertorp og Karina M. Nielsen 
● Forældrerådsformand  

Afbud:  

●  
●  
●  
●  

Bestyrelse:  Anne Mette Thorsager 
Ledelse:  
Personalerepræsentanter Søren Holm 
Forældrerådsformand Mikkel Justesen 

Dagsorden (estimeret tidsforbrug pr. punkt)        
 

 

1. Velkommen til årets sidste ordinære bestyrelsesmøde som afsluttes med en let julefrokost 

 

2. Orientering fra Friskole herunder budgetopfølgning v. skoleleder (15 min) 

 

- Afholdt Juleklippedag på dags dato, den første gang i 2 år grundet Covid-20. Ca. 100 gæster besøgte 

skolen, hvor der var dejlig og god stemning hele vejen rundt, mange nye ansigter, bedsteforældre. En 

rigtig god dag med stor aktivitet og kreativitet. 

 

-Siden oktober måned, har der været en del sygefravær, dette påvirker alle og kræver energi, da 

sygefraværet løses internt. 

 

       -Næste år har eleverne 7 ugers sommerferie, 23 juni - 14 august pga. skudår. Vi følger kommunens   

       ferieplan.  

 

       -Som Friskole er vi pålagt evaluering af den samlede undervisning. Berit og Vickie har været på kursus   

       og blevet det mere klædt på til opgaven. En opfølgningsplan for den samlede undervisning skal   

       udføres. VV er på sagen.  

 

       -Der er blevet arbejdet meget på vores nye PR. strategi, bl.a. med fokus på børnehuset og de sociale    

        medier. Vi har haft møde med en forælder, med indsigt indenfor området, som har givet os  

        inspiration og råd til at gøre vores PR. endnu mere tydelig og strategisk. 

 

       -Skoleleder beretter om budgettet. 

 

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

 

       -Meget sygdom pt., men på trods af dette har personalet været meget god til at hjælpe hinanden og   

        dække ind. Dette kan ikke mærkes i forældregruppen, -viden fra forældrerådet. Hverdagen er   
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        stadig fuld af liv og læring.  

 

       -Der er flere nye forældre udefra, Skals, Klejtrup og Møldrup, der kontakter børnehusets leder. Disse   

        er nysgerrige og interesseret i børnehuset og efterspørger pladser til deres børn, meget positivt.  

 

       -PR. strategi bustur til Løvel og Møldrup. På onsdag d.7/12 2022 kører naturbussen ud, hvor der laves  

       en naturkulisse inde i bussen med bl.a. udstoppede dyr. Bussen parkerer i de to byer, hvor personalet   

       er klædt ud og formidler omkring emnet natur til de to byers dagplejebørn og andre     

       interesserede. Børnene får flyvers med hjem omkring de dyr de har hørt om, hvor der er beskrevet   

       dyrenes levesteder, deres spise osv. 

 

       -D.17. januar 2023 er alle private indkaldt til møde på kommunen, hvor der kan stilles spørgsmål ang.  

       Det pædagogiske tilsyn.  

 

4. Status på Børnehusbyggeri v. styregruppe – tid til rejsegilde? (15 min)  

-Der er nu kommet spær på, rejsegildet bliver fredag d.16/12 2022 kl.13.00 for børnehavebørnene,           

personalet, håndværkerne og forældre. Ledelsen er tovholdere for invitationer til alle.  

-Alt kører som det skal. I næste uge foretages det 3. tilsyn, her med fokus på tagkonstruktionen. Ingen 

komplikationer. Til dags dato har alle tilsyn været tilfredsstillende.  

-Spær konstruktionen har krævet nye beregninger pga. det er et offentlige byggeri.  

-Snarligt nyt byggemøde hvor bla. amaturer skal udvælges og ny status på byggeriet fremlægges.  

-Planlægning af nedrivningen skal snart i gang, byggeudvalget tager fat i HBI’s formad ifh. hans erfaring 

med HBI’s klubhus.  

-Der skal gang i flere fondsøgnings arbejde. Vi har alt materialet, der skal blot sættes skub i arbejdet  

snarest. 

 

5.   Udsat fra sidste møde: Særligt princippet vedr. lejrskoler og ture ud af huset, har udfordret os lidt.  Er 

vi tilfredse med princippet, som det er eller skal noget ændres? Hvilken værdi har det, at vi har et princip? 

• Principper for lejrskoler og ture ud af huset: 

https://bjerregravfriskole.dk/media/2102/principper-for-lejrskolerdocx.pdf 

 

• Principper for klassekasser 

https://bjerregravfriskole.dk/media/2051/principper-for-klassekasse.pdf 

 

 

-Princippet omkring Lejrskole og ture ud af huset: 

Der vedtages at dette princip bibeholdes dets oprindelige form, da der ses stor værdi i at have et godt 

redskab at henvise til, samt det at princippet rummer en forventningsafstemning. 

-Princippet omkring klassekasser: Der laves et andet udkast til næste møde. 

6.   Kort kig på årshjulen og forventningsafstemmer indhold på ordinære bestyrelsesmøde (5 min) 

https://bjerregravfriskole.dk/media/2102/principper-for-lejrskolerdocx.pdf
https://bjerregravfriskole.dk/media/2051/principper-for-klassekasse.pdf
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-Det er aftalt at personalerepræsentanter en gang årligt giver dybdegående orientering af 

relevante emner, hvor de ønsker bestyrelsens inddragelse eller input. 

 -Elevråd vil som led i den demokratiske dannelse, stadig værende et væsentligt input. Dette skal 

overvejes igen til næste år 

 

7. Eventuelt (5 min) Intet til dette punkt. 

  

  
Kommende planlagte møder (dette skal slettes i referatet): 
• 19/1/2023 Arbejdsmøde for bestyrelse og skoleleder (økonomi, byggeprojekt og forberede generalforsamling) 

• 2/2/2023 Ordinær bestyrelsesmøde (herunder mellemtrins personale orienterer om udvalgte planer for året) 

• 7/3/2023 Arbejdsmøde for bestyrelse og skoleleder (økonomi, byggeprojekt og forberede generalforsamling) 

• 13/4/2023 Generalforsamling 


