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Fraværende: Charlotte, Sandra  

Ordstyrer: Rene Berg   Referent: Claus Pawelczyk 
 

DAGSORDEN INDHOLD  REFERAT 
1. Dagsorden   
 Godkendelse  a.  a. Godkendt 

 
2. Referater   
2.1. Referat fra 
bestyrelsesmøde   

a. 
 

a. Godkendt 

3. Straffeattester   
a. Drøftelse af procedure 
 

a. Procedure for berigtigelse af 
kørekorts ægthed 
b. Straffeattest, offentlig/privat. 
Skolen har mulighed for at bede 
om en privat straffeattest. 
 
 
 
 
 
 

a.  
 
b. Hvem skal man bede om straffeattest 
fra og hvorfor? Hvem skal bedømme 
hvad der er ok og hvad der ikke er ok? 
Hvad er ok og hvad er ikke ok?  
Dilemmaerne blev drøftet. Tillid kontra 
sikkerhed. Peter og Claus hører 
Friskoleforeningen om de har nogle 
retningslinjer/anbefalinger på området. 
Punktet sættes på til beslutning på næste 
møde, herunder hvorvidt det skal gælde 
for kommende ansættelser eller det også 
skal gælde nuværende ansatte. 

4. 
Kompetenceplan/Bestyrelsens 
visionsproces 

  

a.  
 

a. Kompetenceplan 
 
b. Visionsproces 

 

6. Opsamling punkt 4   
a.  
 

a. Kompetenceplan 
 
 
b. Visionsproces 

a.  Er kommet langt, men har brug for at 
mødes én gang mere inden planen kan 
tages op i bestyrelse og personalegruppe. 
b. Referat fra gruppens arbejde 
vedlægges i billedform. 

7. Orientering fra ledelsen   
a. Løn-aftaler 2018 
 
b. Personale 
 
 
 
 
c. Skov-/rollespilsdag 
d. Vikingetidsdage med 
Seminariet/skoleovertagelse 
e. Pædagogiske dage 

a.   a. Niveauet for den lokale løn er fortsat 
god.  
b. Rikke på barsel, Lisa stopper, Mette 
ansat, Pernille ind i SFO og ud igen, Claus 
ind som pedelmedhjælper, skiftet med 
Martin, Christine ansat i Rikkes 
orlovsstilling. 
c. Eventyrridderne stod for dagen 
d. 
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Næste ordinære møde den 8. november 2018  

 
 
 
 
 
 
 
f. Kommende børnehaveklasse 
 
g. Der arbejdes på at sætte 
gang i noget markedsføring 
 
h. Brandplan/beredskabsplan 

e. Turen var i bæredygtighedens tegn 
med besøg på Samsø Frie Skole, 
naturvejleder på Samsø, samt besøg på 
Den Grønne Friskole på Amager. Turen 
gav meget stof til efterbearbejdelse på de 
to visionsspor; Det bæredygtige/friheden 
til at lave skole. 
f. Arbejdet pågår lige nu. Peter, Janet og 
Malene er i fuld gang. 
g. Birgitte arbejder sammen med Peter. 
Et muligt punkt til kommende 
bestyrelsesmøde. 
h. Ny brandplan næsten på plads. Næste 
skridt bliver beredskabsplan. 

8. Skolehaver   
a. Ved Chris 
 

a. Bilag vedlægges 
 

a. Projektets placering, formål og 
praktikken omkring det blev gennemgået. 
Se vedlagte slides. 

9. Eventuelt   
a.  
 

a.  
 

a. 
 


