
 

 
Dagsorden til bestyrelsesmøde 
 
Tid: Mandag den 31/8 -2020 kl 19-22 
 
Deltagere: Lars Baadegaard, Arne Vingum, Viggo Aavang, Dagny Egelund,  
Anne Marie  Bergholdt, Vickie Borgstrøm, Helle Lyngbak,  
Anders Brixner, Annette Pihl, Charlotte Thyssen,  Pedro Martinez, Ann Segel og 
Anne Sofie Rasmussen 
 
 
Forplejning: Viggo 
 

1. Velkommen ( Anne Sofie) 
 
 
 

2. Orientering om økonomi og budget. (Viggo/Pedro) 
Viggo gennemgik regnskabet for friskolen, børnehave og vuggestuen fra 
jan-aug. Vi har et overskud på ca. 100.000 kr. i perioden juni-august 2020. 
 

3. Orientering fra: 
Vuggestue & Børnehave (Anders/Annette) 

De ældste vuggestuebørn og børnehaven er fortsat ude. Det er derfor 
foreslået at børnehaven ansøger om at blive “Grønne Spirer” og d. 25 okt. er 
der en ekstra arbejdsdag til at plante grønt.  
Der søges om el-ladcykel via lokalrådet. 
Sofia får orlov de næste tre måneder til yoga uddannelse, så hun går 10 
timer ned pr. uge 
Det er planen at starte økologisk frugtordning. 
Det er et ønske at få vand installeret udendørs.  
Det er et forældreønske at sommerferien flyttes til 29-31. Det undersøges 
om det er muligt. 
Lige nu er Agnes og Laura ansat som medhjælpere. Agnes stopper til 
november.  
Til næste år vil der være 21 børnehavebørn og 10 vuggestuebørn. Vi ønsker 
fortsat at kunne sige ja til alle der vælger børnehaven/vuggestuen og det 
foreslås derfor at der laves en strategi ift. venteliste. 
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Lærergruppen (...) 
Der er er gang i årsplaner i alle fag. Der er blevet afholdt forældremøder i 

alle klasser. Som noget nyt er der faglig fordybelsesdage i klasserne en gang om 
ugen foreløbig frem til efterårsferien. Der er ønsker til at kunne komme mere 
udenfor.  De store børn tager til Bornholm den 07.09. 
  

Skolen (Pedro) 
Alle forsøger fortsat at overholde de nuværende 

“Corona-restriktioner” og skolen er i løbende dialog og med forældre ved 
evt. tvivl eller spørgsmål i dagligdagen.  

Der er stor tilfredshed med Elisabeth og Julie og Annette i SFO’en.  
Der er lavet ny kopiaftale med Copycare. 
2-4. kl. har fået Chromebooks. 
Der starter fire nye børn på skolen, og der er en god stemning på 

skolen, hvor alle generelt er glade for at være kommet igang igen efter 
sommerferien. 
 

4. Nyt fra løbende sager og sjaks  
 -Årshjul / fordeling af arbejdsopgaver, færdiggørelses fra sidste møde. 
(Anne Sofie) 
 

           Dagny, Vickie og Anne-Sofie er tovholdere på Skolemødet 
Vickie, Arne og Anne Marie er tovholdere for Forårsmarked 
Julecaféen er en fælles opgave for bestyrelsen. 
 

5. Kommende arrangementer/opgaver (Anne Sofie) 
 

- fællesmøde d. 30/9 forplejning: Dagny og Arne 
Pedro og Anne-Sofie planlægger et emne til mødet 
 
Viggo og Anne-Sofie indkalder til samtaler med de familier som søger 
friplads på skolen. 
 

 
6. evt.  

 
7. evt. lukket punkt. 
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