
Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 20. marts. 2019 kl. 19.00 på skolen 

Deltagere: Lars Baadegaard, Martin Nevers, , Anne Sofie Rasmussen, , Viggo Aavang, Pedro Martinez, 

Mette Birk, Line Gessø, Peter Christensen, , Michael Due, Arne Vingum og Morten som 

lærerrepræsentant  

Afbud: Maria Storm Annette Pihl 

Mødeleder: Michael Due  Forplejning: ? 

1. Evaluering af året der gik i bestyrelsen    

Skolen har i det forgangne år været godt i gang med at lande efter et par turbulente år. Der har 

været ro på bagsmækken. Pedro har følt sig godt bakket op af bestyrelsen, og har været tilfreds 

med årets gang fra bestyrelsen. Bestyrelsen har fyldt meget i den daglige drift for at give Pedro 

plads til at lande i kompleksiteten i arbejdet som leder. Der er nu så meget ro på 

administrationen, så bestyrelsen har kunnet trække sig fra en stor del af dagligdagen på skolen. 

Pedro understreger at han oplever at det enkelte bestyrelsesmedlem påtager sig særlige roller 

som har betydning for trivslen og driften på skolen.  

Vi har haft et pr-udvalg, som vi ikke rigtigt har fået op at køre. Nu er vi stabiliseret, så i det 

kommende år bliver det bestyrelsens opgave at se på hvordan vi også kan få ikke bare 

trivselsfremgang, men også et større økonomisk råderum igen.  

 

2. Generalforsamling  

Vi gennemgik dagsorden for generalforsamlingen. Michael laver aftaler med folk som gerne vil 

modtage valg som dirigent, stemmetællere og referent. Vi inviterer de folkevalgte revisorer til 

bestyrelsesmødet med revisor forud for generalforsamlingen. Børnehaven skal have holdt valg 

til forældrerådet og have konstitueret sig inden generalforsamlingen. Det følger Arne op på. 

Anne Sofie tager fat i kagesjakket, så alt kan forløbet i god ro og roden. Vi har talt om den 

fremtidige sammensætning af bestyrelsen, og der tegner sig et billede af en kommende 

bestyrelse med god spredning i alder på børn og køn i bestyrelsen.  

 

3. Økonomi og budget  

Vi skal være opmærksomme på en reducering af statstilskud i det kommende år, men vi kender 

ikke de konkrete tal endnu. Revisor er usædvanligt sent ude med færdiggørelsen af revisionen af 

regnskabet. Vi regner med at nå i mål inden regnskabet ingen generalforsamlingen alligevel.  



Viggo gennemgik regnskabet holdt op imod budgettet for 2019. Det er tidligt at konkludere 

noget på nuværende tidspunkt. Løndelen ligger en anelse højere end budgetteret på nuværende 

tidspunkt, og det skal der holdes øje med. Vi har et underskud på 88000 for de første to 

måneder. Det hænger hovedsageligt sammen med at Sarah er stoppet og feriepengeforpligtelsen 

i den forbindelse har skullet udbetales. Der er en stor udgift til vikardækning. Det skyldes ikke 

sygdom, men at timeansatte medarbejdere budgetteres som udgifter til vikarer.  

 

4. Personale og ansættelse 

Der er tre personer i praktik og arbejdsprøvning. Vi nyder de nye ansigter i huset. De er en 

positiv tilføjelse til livet på skolen. Det er sundt for skolen at have folk gående på skolen som 

ligger mærke til andre ting end de fastansatte.   

 

5. Orientering fra læregruppen  

Overbygningen er i gang med fremlæggelserne af overbygningens projekter. På lærermøderne er 

de godt i gang med planlægningen af det næste år. Det er meget positivt der er en fornemmelse 

af at vi løfter i flok. I næste uge og tre uger frem får skolen en praktikant fra den frie lærerskole. 

Hun kommer til at følge Morten i en del af hans timer, og Ann i Dansk.  

 

6. Orientering fra børnehaven 

Der kommer nok en flaskehals i børnehaven. Vi har søgt tilladelse til 10 bh børn og 10 vs børn. 

Der kommer løbende børn til. Hvis børnehaven skal være fødekæde til skolen, skal vi have 

tænkt tanker i forhold til, at vi skal kunne rumme børn nok i børnehaven og vuggestuen. Arne 

og pedro holder snor i det.  

 

Udvidelse af børnehaven 

7. Orientering fra skolen   (Pedro)  O 30 min 

Der er over 40 tilmeldte til fællesspisning i morgen. Det er dejligt.  

Der kommer også en ny familie på besøg i morgen.  

Hele skolen går til egeskov den 3. maj. Skolens forældre er også inviterede.  

Vi får besøg af nogle lærere fra kassebølle friskole, som gerne vil suge inspiration til sig.  

Vi går også besøg af en 5.6.og 7 klasse (22 elever) i uge 23, fra herborg friskole, hvor de har tre 

overnatninger. De vil være mest ude af huset, men vil også gerne lave noget sammen med os på 

skolen. Det er også en mulighed for os at besøge dem på et tidspunkt.  



Der er booked 5 deltagere fra skolen til landsmødet.  

Pedro har skrevet ud ang. Lejrskole på Strynø i uge 20. Lige nu er der 6 forældre, der har meldt 

sig. Der er stadig plads til forældre.  

Pedro søger bestyrelsens sparring i forhold til rejser for overbygningen og skolens 

lejrskoletraditioner. Et spørgsmål er: hvordan vi kan spare op til en evt. udlandsrejse. Der 

kommer til at være en anderledes klassedeling end vi har været vandt til. Pedro ligger op til 

bestyrelsens sparring og input i forhold til en ny lejrskoletradition der skal opbygges i 

forbindelse med overbygningen. Det kan blive en opgave for den kommende bestyrelse at 

tænke med for etableringen af nye traditioner.  

Pedro lægger op til at skolen skal overveje en årsvikar fra den fri lærerskole. Det er også en 

opgave for den kommende bestyrelse af tage stilling til.  

Vi får en ny pædagogisk konsulent fra kommunen. Alle aftaler med ppr er sløjfet og skal 

genansøges i samarbejde med den nye konsulent. Det er grundet besparelser i opvækst og 

læring. Vi er godt med, men konsulenterne er pressede. Det er vigtigt, at vi får fulgt det godt til 

dørs.  

Pedro er i gang med MUS-samtaler. Han er glad for samtalerne. Pedro opdager med samtalerne 

hvor heldigt vi er stillede med de folk, der er i huset. Kunsten er at få det til at glide med de 

forskelligheder der er, men det lykkes fint. Pedro kalder samtalerne for 

meningsfuldhedssamtaler.  

Kalenderen for næste skoleår er ved at være på plads. 14. august starter vi efter sommerferien.  

Pia og Pedro tager på arbejdstidsplanlægningsseminar i foråret.  

Pedro laver 4 dages pædagogiske dage i det kommende år. To af dem bliver fredage.  

Forslag fra Mette til den kommende bestyrelse: en drøftelse af de arrangementer vi har, og en 

snak om, der er noget som skal ændres eller justeres på.  

8. Løbende sager og sjaks: 

Orientering fra øvrige sjaks   O 10 min 

9. Kommende arrangementer: 

Arbejdsdag 6. april.  

Heartland: der bliver kaldt folk ind til Heartland. Lars er vores kontaktperson.  

Egeskov slotsløb: musikerne laver et band.  

Forårsmarked: planlægningsdag er programsat.    

10. Eventuelt  



Line har lavet et skriv vedr. digital dannelse, som er tænkt som bestyrelsens politik for området 

forud for skolens fokus på digital dannelse. Pedro lægger det ind på skolens hjemmeside med få 

ikke forlængede justeringer, og med en dato for evaluering.  

 

11. Eventuelt lukket punkt  

 

B: beslutning, O: Orientering, D: Drøftelse 

*Mulige punkter til senere bestyrelses møder:; Overbygning, -hvad nu?; Forskønnelse af skolen; 

Gennemsyn af skolens værdier; Fremtidssikring af børnehaven,  

 


