
Bestyrelsesmøde torsdag d. 24.06 2021 kl. 17. 
 
Deltagere: Dagny Egelund, Anne Marie Bergholdt, Camilla Tønnesen, Anders Brixner, Charlotte Thyssen, 
Stig Kjeldbjerg, Annette Phil, Pedro Martinez og Anne Sofie Rasmussen. 
 
Fraværende: Vickie Borgstrøm, Matthew Kennedy. 
 
Præsentation af Årshjul, Vedtægter og Forretningsorden (Hvad vil det sige at sidde i bestyrelsen).  
Al kommunikation i bestyrelsen foregår over Viggo.  
Anne Sofie gennemgik forretningsordenen, som beskriver meget godt hvad det vil sige at sidde i 
bestyrelsen. 
Der er ikke lavet ændringer til forretningsordenen. 
 
Årshjul: 
Gennemgås. Der er fire arrangementer over året som bestyrelsen planlægger: 
Generalforsamling, skolemøde, fællesmøde og grillaften. 
 
Vedtægterne: Gennemgået. 
 
Orientering om økonomi og budget, drøftelse af hvordan vi vil gøre dette fremadrettet (Anders, Pedro, 
Anne Sofie) Pedro fremlagde det overordnede regnskab. 
 
Kort orientering fra: 
Vuggestue & Børnehave (Camilla/Annette) 
Der har lige været valg til forældrerådet. 
Vi er ved at vende tilbage til det “rigtige” liv efter Corona. Vuggestuen/børnehaven har modtaget 3 
børnehavebørn og 3 vuggestuebørn i løbet af foråret. Der er lige nu 18 børnehavebørn og 6 vuggestuebørn. 
Annette glæder sig til samarbejdet med det nye forældreråd. 
Der er udarbejdet læreplanen for 20/21. 
Indtil videre er der aftale med to tilkaldevikarer fra august. 
 
Lærergruppen/skolen: 
Det har været et meget specielt skoleår. Der er god trivsel på skolen mellem børn og voksne. 
Skolen har savnet sparringen med forældrene i Coronaperioden og Pedro glæder sig til at de nu 
forhåbentlig vender tilbage nu. 
Der skal planlægges skema for næste skoleår. Fra efterår til Påske vil der være idræt og svømning på Berns 
hver fredag. 
Pedro glæder sig til samarbejdet med den nye bestyrelse.  
Der er plan for at lærerne skal på kursus til næste skoleår.  
Lærerne har pædagogiske dage de første tre dage i uge 26. 
 
 
Hvilke Sjaks ønsker vi i år? (Anne Sofie) Det er et ønske at vi der kommer et legeplads sjak. 
De øvrige sjaks fortsætter 
 
Kommende arrangementer/opgaver (Anne Sofie) 
- grillaften: Holdes årligt første fredag efter skolestart. I år fredag d. 13/8. Pedro grille en gris og bestyrelsen 
laver tilbehør. Camilla, Annie og Anne Marie planlægger tilbehør og handler ind. Charlotte bager brød. 
Anne Sofie laver en indbydelse. 
 



-Forslag fra Lokalrådet ang. indstilling til FMK om at øge trafiksikkerheden på Rudmevej: Bestyrelsen bakker 
op om forslaget. 
 
Evt. Næste møde d. 24.08 kl. 19.00 på Rudme Friskole. Anne Marie sørger for forplejning.  
 
Lukket punkt. 
 
Referent Anne Marie. 
 


