
Referat af bestyrelsesmøde d. 29/10 2020 

 

Til stede: Lars Badegaard, Arne Vingum, Viggo Aavang, Dagny Egelund, Anne Marie 

Bergholdt, Vickie Bogstrøm, Helle Lynbak, Anders Brixner, Anette Phil, Pedro 

Martinez, Ann Segel og Anne Sofie Rasmussen. 

Fraværende: Charlotte Thyssen. 

 

1: Anne Sofie bød velkommen med præsentation af dagsorden. 

2: Viggo gennemgik økonomi. Vi har fortsat det overskud som der er budgetteret 

med. 

3: Orientering fra Vuggestue & børnehave v. Annette.  

Det går rigtig fint. Børnehaven er fortsat meget ud mens vuggestuebørnene nu er 

mere indendørs end tidligere. De er rigtig glade for den nye bålhytte, som bliver 

flittigt brugt. Der er afholdt forældre-arbejdsdag d. 25/10, hvor der er plantet 

bærbuske, stauder m.m. – et rigtigt flot resultat.  

Sofia er tilbage fra 1 december. Agnes stopper pr. 30/10. Mette er startet d. 2/11 og 

Laura vil gerne ned i tid. 

 

Orientering fra lærergruppen v. Ann.  

Der er generelt en rigtig god stemning på skolen. Børnene leger på tværs af 

klasserne i frikvartererne og er gode til at være ude. Der blev afholdt ”trafikdage” op 

til uge 42, hvilket ligger på et rigtig fint tidspunkt omkring den mørke tid. Det 

forventes at blive afholdt omkring samme tidspunkt næste år. 

7-9 kl. har været i praktik og har fremlagt deres oplevelser fra ugen for de andre 

elever. Forårets praktik er endnu ikke planlagt. 

Julie er faldet godt til i lærerteamet og eleverne er glade for hende. 

 

 

 



Orientering om skolen v. Pedro 

Corona fylder fortsat meget i dagligdagen. Skolen og eleverne er efterhånden meget 

bevidste om de forskellige restriktioner - hvorfor de er der, og hvilken betydning de 

har. Lærerne har nu ret til at bære visir. Gr. Corona aflyses mange af vores vante 

arrangementer fortsat. Lærerne er i ”tænkeboks” om hvordan juleteater kan 

afholdes på en alternativ måde. 

Jens stopper som musiklærer d. 16/11, da han flytter til København. Han vil gerne 

være behjælpelig med at finde en afløser, og vi håber det lykkes. 

Pedro er startet endnu et modul på sin diplomuddannelse. 

Lærerne arbejder med at skabe gode læringsrum, inspirerer hinanden og der 

prioriteres kurser/efteruddannelse. 

De kommende skole-hjem samtaler skal planlægges ”coronavenligt”. 

4-9 kl. er startet svømning og idræt på Berns efter efterårsferien. 

Skolen har indgået ny kopiaftale. 

 

4: Nyt fra løbende sager og sjaks: 

Udvidelse af bh/vuggestue v. Anders: Anders viste forslag til tegninger på ny 

tilbygning og der er indhentet tilbud på byggeriet dog eksl. toiletter på ca. 500.000 

kr. Der vil være behov for 1 toilet og 1 vask pr. 10 børn. 

Der er enighed i bestyrelsen om at skolens økonomiske råderum skal undersøges 

nærmere før der træffes en endelig beslutning ift. evt. udvidelse. Viggo kontakter 

banken. 

 

Status på rengøring v. Pedrol og Anne Marie: Der er afholdt samtale med Malthe 

som er ansat 15 timer pr. 1. november. 

 

PR-udvalg: Der arbejdes på ny pjece, en film og andre reklametiltag for Friskolen. 

Der kommer en artikel i Midtfynsposten om den nye bålhytte. 

 



5: Kommende arrangementer/opgaver v. Anne Sofie 

Julecafe: Det er besluttet at julecafeen aflyses i år. 

Skolekredsen: Vi vil gerne gøre mere ud af at få medlemmer til Skolekredsen. Anne 

Sofie laver PR for skolekredsen og Pia sender også info ud på Viggo. 

Betaling af leje til ”centralen”, hvordan vil vi være med v. Arne: Arne fremlagde de 

nuværende tanker om ”centralen” og mulighed for at udleje til skolen. Det kan 

arrangeres, så bestyrkelsen kan komme ud at se stedet, så vi bedre kan få indtryk af 

hvordan skolen evt. kan bruge det. 

 

EVT: Det er et ønske at sommerferien i børnehave/vuggestuen flyttes en uge med 

start uge 29. Pedro og Annette planlægger for næste sommer. 

 

 

Referent Anne Marie Bergholdt 

 

 

 

 


