
Dagsorden til bestyrelsesmøde  
 
Tid: Onsdag den 17. Marts 2021 kl. 19-22 på ZOOM 

 
Deltagere: Lars Baadegaard, Arne Vingum, Viggo Aavang, Dagny Egelund,  
Anne Marie Bergholdt, Vickie Borgstrøm, Helle Lyngbak,  
Anders Brixner, Charlotte Thyssen, Pedro Martinez, lærerrepræsentanten og Anne 
Sofie Rasmussen 
 

1. Revisor fremlægger årsregnskabet. 
Den gennemførte revision har ikke givet anledning til nogen kritiske 
bemærkninger. 
 
 

2. Orientering om økonomi og budget. (Viggo/Pedro) 
Budgettet ser ud som forventet. Pedro har nu et visa kort med en separat 
konto tilknyttet. Derfor skal økonomiudvalget beslutte, hvor mange penge 
skolen skal have til rådighed på den konto, som er tilknyttet visa-kortet. 
Driftsgarantien i børnehaven og vuggestuen er hævet til 202.000 kr. 
 

3. Orientering fra: 
 Vuggestue & Børnehave (Anders) 
Der var forældrerådsmøde d. 15/3. Hvis coronarestriktionerne ændres er der 
indkaldt til forældremøde d. 6/4. 
Maja er ansat frem til sommer og der overvejes om stillingen slås op herefter. 
 
 Lærergruppen v. Ann. 
Alle har været i skole i dag. 0-4 kl. har en dejlig tid på skolen med bl.a. sang og 
musik med skolens lærerpraktikanter. 
5-9 kl. har haft 14 dages emneuge om Caribien. 5-8 kl. kommer i skole en gang 
om ugen og 9 kl. må komme i skole med 5 dages mellemrum. 
Dagen i dag har haft fokus på fællesskab og relationer. 

  
Skolen (Pedro) 

De to praktikanter trives godt på skolen og med børnene. De har bl.a. øvet to 
sange med 0-4 kl. som er fremført for resten af skolen.  
Hele skolen samles igen fredag før Påske. 
Pedro har haft en rundvisning for en familie, hvis dreng skal starte i 0 kl. til 
august. 



Forårs SFO starter d. 6/4 med udgangspunkt i det tidligere koncept med 
”hjemland”, ”nyt land” og ”frit land”. Der bliver sendt information ud til 
familierne inden Påskeferien.  
Pia og Pedro skal på kursus ift. skemalægning/planlægning af næste skoleår. 
Der er som altid fokus på at få lavet en god sammensætning af 
grupper/klasser. Pedro, Anne Sofie, Karen og Vibeke skal til Landsmøde i 
Friskoleforeningen d. 10/4. 
 

4. Nyt fra løbende sager og sjaks:  
 -PR-udvalget (Anne Sofie/Dagny/Anders) 
 Der er lavet en ny facebookreklame for skolen som bliver delt flittigt.  
  
 

5. Kommende arrangementer/opgaver (Anne Sofie) 
 

Generalforsamlingen er indtil videre fastsat til d. 14/4. Men vi venter 
selvfølgelig til endelig udmelding ang. restriktioner. 
På valg er:  
Dagny: Genopstiller til bestyrelsen 
Lars: Genopstiller ikke 
Arne: Genopstiller ikke 
Viggo: Genopstiller ikke  
Helle: Genopstiller som suppleant 
Charlotte: Genopstiller som suppleant.  
 
Forårsmarked: Vi håber, at det bliver muligt at afholde forårsmarked i en eller 
anden grad.  
 

6.  
Evt:  Michael Due har kontaktet Anne Sofie, da der er bevilliget fondsmidler til 
mere kunst ved Byens Rum. Det bliver en skulptur af Lars Abrahamsen.  

 
 

  
7. evt. lukket punkt.  

 

 


