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Referat af bestyrelsesmøde den 17. februar 2020 
 
 
Deltagere: Pedro Martinez, Annette Pihl, Mette Birk, Arne Vingum, Lars Baadegaard, Martin Nevers, 
Dagny Egelund,Anne Sofie Rasmussen, en lærerrepræsentant. 
 
Afbud: Maria Storm, Viggo Aavang 

 
Forplejning: Dagny  
 
1.Orientering om økonomi og budget. (Viggo) 
- intet nyt under okonomi. Pia bliver bedt om at runsende økonomioverblik snarest.  
 
   
2.Orientering: 
 -Vuggestuen og børnehaven (Annette) 
 Det går godt i vuggestue og børnehave, og der er 4 nye børn på vej henover foråret og  

sommeren. Dagny sætter sig for at få opstøvet to barnevogne, som vi mangler i børnehav- 
en. Bytraileren sørger for at få dem hentet. Det har Arne styr på.  
 

 -lærergruppen(Lærerrepræsentanten) 
 Der er roligt efter ferien. Uge 6 gik ret godt på alle klassetrin. Der har været et godt enga- 

gement fra alle eleverne med mange gode og lærerige timer.  
Børnene er ude i første frikvarter og der er en god stemning på skolen.  

 
 -skolen(Pedro) 
 Det var dejligt at det lykkedes at komme afsted til pædagogiske dage med hjælp fra foræl- 

dre. Det var nogle gode dage. Personalet har også været til Karens gæstebud, hvilket også  
var en formidabel dag med masser af vegansk mad.  
 
Udskolingen har været på Jeros i Ringe. De havde et godt besøg med gode værter og in- 
terresserede elever.  
 
Pedro har været til Lus-samtale. Det hele ender lykkeligt på en eller anden måde. Pedro  
har fået løn og omsorg siger han. 
Pedro går nu i gang med Mus-samtaler og håber på at nå dem inden påske.  
 
Der har været møde med kommunens ppr. Opvækst og læring ser ud til ikke at køre så 
godt, og det er lidt frustrerende, at der ikke har været en overlevering fra tidligere ppr 
medarbejdere og til de nye, og ppr har svært ved at finde biler i kommunen, som kan 
transportere dem herud.  
 
Der kommer forskellige praktikanter på skolen i den kommende tid. Herunder to stude-
rende fra den fri lærerskole, som skal i tre ugers praktik.  
 
Der er lavet en ændring i kalenderen. Femte og sjette klasse er involveret i et større film-
projekt. Det betyder at vi i uge ti laver en faguge i stedet for den planlagte elev-emneuge. 
Det giver plads til at arbejder koncentreret med film for mellemtrinnet, overbygningen får 
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mulighed for at fordybe sig i projektopgaver, og indskolingen sætter fokus på faglige em-
ner. Den elev-valgte emneuge bliver så i ugen op til påske. Det er ændret i kalenderen på 
intra.  
 
Styrelsen for undervisning har været utilfredse med den måde vi har formaliseret og for-
midler, hvordan vi går til de timeløse fag (sundhed- seksual- og familiekundskabsundervis-
ning og trafikundervisning) på vores hjemmeside. Det har afstedkommet et påbud fra sty-
relsen om at ændre synligheden af måden vi strukturerer undervisningen i de timeløse fag 
på hjemmesiden. Det er skolen i gang med at rette op på. Det betyder ikke at vi har mang-
let undervisning i de timeløse fag, men det skal gøres tydeligere, hvordan vi griber det an 
på hjemmesiden eller i årshjul/årsplaner.    
 

  
 
3. Evaluering af Skolemøde og herunder drøftelse af retningslinje for formidling af invitationer/informati-
oner på Skole, børnehave og vuggestue. 
 
Skolemødet var en god aften med et godt program, selvom der var for få forældre tilstede. Tyge styrede 
aftenen godt og relevant. Værdierne: fællesskab, faglighed, kreativitet og tryghed blev bekræftet på afte-
nen på trods af det lave fremmøde.  
Ann vil prøve at samle pointer fra aftenen og vil gå i tænkeboks sammen med pedro og fie i forhold til at 
få det formidlet til alle.  
 
Vi drøftede, hvordan vi kan forstå at det ser ud til at mange ikke hæfter sig ved de informationer eller in-
vitationer, der lægges ud på Viggo og hvad vi kan gøre for at få flere til at møde op.  
 

- Et forslag var at vende tilbage til papirformatet.  
- Et forslag var et bestyrelsesmedlem sætter sig sammen med nye forældre og fortælle dem om 

årets gang på skolen.  
- Et forslag var at lave en fysisk kalender/månedsbrev med vigtige pejlemærker til køleskabet.  
- Et forslag var en folder til nye forældre  
- Et forslag var at lave tilmelding.  
- Et forslag var at give folk lidt lektier for, så de på forhånd ved at der er brug for folk kommer.  
- Et forslag var at børnene spørger deres forælde om de kommer til skolemøde og melder til på 

skolen.  
- Et forslag var at lade eleverne begynde at bruge viggo mere aktivt.  
- Et forslag var at invitere børnene med til skolemødet og inddrage dem i processen.  
- Et forslag var at man som klasserepræsentant skriver til andre forældre at man kommer og opfor-

drer andre til at gøre det sammen.  
 
Pedro har fået stor inspiration at gå videre med, som skolen brygger videre på. Han starter med at lave en 
tilmelding til fastelavn på søndag.  
 
4. Nyt fra løbende sager og Sjaks 
 
- Varmekilde til børnehave/skole (Viggo) 
Viggo har bestilt varmepumpe til børnehaven.  
 
- Rekruttering/PR ( Dagny/Anne Sofie) 
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Plakaterne er ude og vi er nået vidt omkring. Fie sørger for at vi også kommer på lystavlen i brugsen i 
Kværndrup. Det næste bliver at forny vores almindelige folder.  
En ide er at lave et arrangement for børnehaverne, hvor forældrene skal hente børnene på friskolen.  
En ide var at sende udskolingen ud i børnehaverne for at læse højt for børnehavebørnene.  
  
 
5.Kommende arrangementer/opgaver (Anne Sofie) 
Der er fastelavn på søndag og arbejdsdag den 18. april.  
 
  
  
6. Evt. 
 
7. Lukket punkt 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


