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Fraværende:  

  
Ordstyrer: Rene Berg   Referent: Claus Pawelczyk 

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

 
2. Referater   
Referat fra 
bestyrelsesmøde   

a. 
 

a. Godkendt 

3. Førskole   

Oplæg fra ledelsen a. udleveret, Peter gennemgik 
bilaget. 

a. Beslutning: Vi laver en førskoleordning 
fra 1.3.2021. Tilbuddet meldes ud til 
optagelsessamtalerne i sommeren 2020. 

4.  Orientering fra 
ledelsen 

  

 a. Referat fra regionsmøde 
 
 
 
 
 
 
b. Lilleskolefestival 
 
 
 
 
 
 
 
c. Kompetenceprofil/-plan 
lærere/ansatte 
 
 
 
 
d. APV proces 
e. PR-udvalg 
 

a. Sekretariatsleder og formand for 
Lilleskolerne fremlagde Lilleskolernes 
dilemma ift. medlemsskabet hos 
Friskolerne. Økonomien i 
Lilleskoleforeningen er presset og 
Lilleskolernes bestyrelse anbefaler at vi 
melder os ud. 
b. Møde på Børnenes friskole 
omhandlende fremtidens festival. Der er 
problemer med både lærere og elevers 
kultur og opbakning til festivalens 
koncerter og forestillinger. Desuden er 
det svært at lave workshops til så mange 
elever. Festivalens charter blev desuden 
opdateret.  
c. Efteruddannelse Anette 
læsevejledning, Maiken tysk, 
Betina+Claus+Peter ledelse, Jan 
lærersem., maskinsikkerhedskursus, 
pædagogiske dage, LSD/bæredygtighed. 
Fremtidige: Matematikvejleder, Søren P. 
pædagog, Mads fritidsvejleder, 
livredderkursus. Anders, Susanne og 
Mads. Buskørekort Anders, måske andre. 
d. Peter gennemgik igangværende proces 
e. Peter, Tilde og Celia har afholdt møde 
om PR. Peter refererede fra mødet. 
Facebook, Instagram og Linkedin er 
platforme vi skal være på. René vil gerne 
hjælpe med at lave videoer. 

5. Årsplan   
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Næste møde (med skolens personale) tirsdag den 21. december 2020 kl. 16.30-19.00  

a. Budget 1. udkast 
 
 
 
b. Feriekalender 
c. Skolepenge 

a. Kort orientering 
 
 
 
b. bilag fremlagt 
c. bilag fremlagt 

a. endnu ingen finanslovsforslag udmeldt 
fra regeringen. Udgifter forventes at 
bibeholdes næste skoleår. Der skal tages 
hensyn til de aftalte OK-lønstigninger. 
b.  
a. Skolepengeforøgelse ok, nyt depositum 
ok, ledelse laver oplæg hvad de 2 
måneders ”skolepenge2 svarer til. 
Skolepenge og SFO-penge holdes fortsat 
adskilt. 

6. Bestyrelsens arbejde   
 a. evaluering af mødekoncept og 

mødefrekvens 
 
 
 
 
 
 
b. kommende møder og 
begivenheder 
 

a. Er mødernes form og frekvens noget vi 
skal/kan ændre? Tydeliggørelse af 
drøftelses-/orienterings- og 
beslutningspunkter? Fastsætte mødet 
med personalet i januar måned allerede i 
august/september. Beslutning: Vi 
fastholder nuværende form og frekvens 
med justeringer. 
b. Fællesmøde den 21. januar, 
dialogmøde 20. januar, generalforsamling 
23. marts, arbejdsdag i april, derforuden 
ordinære bestyrelsesmøder. 

7. Eventuelt   
 a.   


