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Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde  

28. august 2017 kl. 17.00 til 20.00 

 

Tilstede Navn Underskrift 

+ Jørgen Lassen  

+ Hanne Christensen  

+ Hanne Søgaard  

+ Michael Sero  

- Jesper Mols Rasmussen  

+ Henrik Kristiansen  

+ Claus Langergaard  

+ Per Brodersen  

+ Søren Spanggård Petersen  

+ Trine Bjørn  

+ Anette Terney  

+ Jane Pedersen  

- Steffen Andresen  

+ Jette Vistesen  

 

Emne 

1.  Velkomst ved formand: 
Præsentation af deltagere ved møderne. 
Nyt medlem i bestyrelsen forældrerepræsentant fra efterskolen Per Brodersen. 
Alle lavede en lille præsentation af sig selv. 
 

2.  Godkendelse af dagsorden: Godkendt 

3.  Godkendelse og underskrivelse af referat fra d. 06.06.2017: Godkendt 
 
 



                                                                          

622 

 

4.  Nyt fra formanden:  
Generelt: 
Formanden orienterede om forskellige henvendelser. 
 
Det kommende år – prioriteringer, temaer: 
Der kom forslag til følgende: 
Etablere nye læringsmiljøer 
Udvide gangen i friskolen ud mod parkeringspladsen så der bliver mulighed for 
gruppearbejde 
Samarbejde med Balle Børnehave 
Arbejde på at rekruttere flere lokale børn til friskolen 
Arbejde på at være en skole hvor der er plads til at kunne begå fejl uden automatiske 
konsekvenser 
Arbejde på hele tiden at være et skridt foran 
 

5.  Direktørens orientering 
Byggeri køkken- status:  
Køkken og spisesal er snart færdig. Projektet blev dyrere end forventet, blandt andet på 
grund af fjernelse af fjernvarmerør og nyt ventilationsanlæg. Det forventes at vi kan meddele 
prisen for projektet på næste bestyrelsesmøde. 
 
Legepladsen er næsten færdig. Projektet er blevet forsinket på grund af vejret, men forventes 
at stå færdig i uge 37. 
 
Renovering: 
Kunstgræsbanen: Vi har stadig problemer med færdiggørelsen. 
 
En Elevgang er blevet renoveret i sommerferien. Der skal skiftes gulvtæppe på nogle 
elevværelser dette forventes gjort i efterårsferien. 
 
Generel status: 
Kursus er i gang. Der er lidt mindre søgning end sidste år, men det forventes udlignet i løbet 
af året. 
 
God udlejning i sommerferien. Vi håber på en ny 2-årig kontrakt med Lær for livet. 
 
Efterskolen har mistet 3 elever og der er kommet en ny elev ind. 
 
Der er ansat 3 nye lærere i barselsvikariater. 
 
Onsdag holder vi møde med lokal musikforening angående et samarbejde. 
 
Forsamlingshuset har fået de brugte møbler fra spisesalen. 
 
Fokuspunkter efterår: 
Musiklinjen og spring-fitness linjen er udfordret af få tilmeldinger. Der er fokus på hvordan vi 
kan løse det. 
 
Der arbejdes på udarbejdelse af lønpolitik. 
 
 
Der kommer ny persondataforordning 25. maj 2018 vi er så småt gået i gang med arbejdet. 
 
Der skal udarbejdes en personalehåndbog. 
 
Balle Børnehave giver skolens bestyrelse besked i løbet af efteråret, om de ønsker at lave et 
udvalg med skolens bestyrelse angående et eventuelt samarbejde. 
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Kulturen på Balle er i fuld gang med at blive ændret til at det er ok at lave fejl og 
kommunikationen er også blevet bedre. Dette arbejde fortsætter i den nye strategi vi er i gang 
med. 
 

6.  Friskolelederens orientering:  
Skoleåret er i fuld gang. 
 
Lærerne har været på kursus i læringslyst ved underviser Mette Stange. 
Det var et rigtig godt kursus som allerede nu bliver brugt i teamsamarbejdet. 
 
Ligesom vi hjælper de elever som har brug for ekstra støtte, vil vi også gerne hjælpe de 
elever der er foran fagligt og der arbejdes på et projekt talentvejledning. 
 
Elever og lærere er ved at forberede hvordan legepladsens indvielse skal forløbe. 
 
Der har været nogle episoder i friskolen med elever der udfordrer rammerne, men det er løst 
nu. 
 
 

7.  Efterskolelelederens orientering:  
Skoleåret er kommet godt i gang. 
 
Der er god gejst og eleverne har ja-hatten på. 
 
De har været på oplevelsestur fra fredag til lørdag. 
 
I uge 36 skal de en tur til Berlin. 
 
Der er 3 elever der er rejst og der er kommet en ny elev ind. 
 
Der har været nogle elever som har lavet natterend og blev sendt hjem på en tænker, men de 
er kommet tilbage igen. 
 
Efterskolelærerne har også været på kursus i læringslyst, og på kontaktlærerrollekursus, hvor 
der blev undervist i vigtigheden af gode relationer. 
 
Trine og Anette skal til at skrive afgangsprojekt og vil i den forbindelse gerne inddrage 
bestyrelsen. 
 
 
 

8.  Nyt fra medarbejderrepræsentanter: 
Jette:  
Der er blevet brugt for meget tid i skoleåret 16-17, derfor er der blivet skåret i tilsynstimer i 
skoleåret 17-18. Det har betydet at der er færre lærere til læs løs, morgensamling og 
spisepauser. 
 
Fokuspunkt på klassemøder: Hvordan møder vi hinanden og hvordan kommunikerer vi. 
 
Steffen: Fraværende. 
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9.  Godkendelse af nyansættelser: 
Ledelsen indstiller til bestyrelsen at følgende godkendes 
Kamilla Karlsen barselsvikar i friskolen  
Camilla Thomsen barselsvikar i efterskolen 
Nanna Refsgaard Iversen barselsvikar i efterskolen. 
Godkendt. 
 
 
 

10. Bordet rundt samt eventuelt – til dette punkt kan der ikke besluttes 
Hanne Christensen. Claus Rosenberg blev valgt som tilsynsførende på forældremøde i 
friskolen inden sommerferien. 
Claus Langergaard: Dejligt at høre de gode fortællinger fra friskolen og efterskolen. Kan 
anbefale en bog skrevet af Louise Klinge: Relationsarbejde på skoler. 
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