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Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde  

18. november 2020 kl. 17.00 til 20.00 

 

Tilstede Navn Underskrift 

+ Jørgen Lassen  

+ Hanne Christensen  

+ Henrik Kristiansen  

+ Mette Marie Thomsen  

+ Christa Skelde  

+ Karl Plougstrup  

+ Trang Truong Laursen  

+ Karen Møller Winther  

+ Søren Spanggård Petersen  

+ Trine Bjørn Leth  

+ Anette Terney  

+ Jane Pedersen  

+ Stine Knudsen  

+ Jette Vistesen  

+ Maja Greve  

 

Emne 

1.  Velkomst ved formand:  
Jørgen bød velkommen. 

2.  Godkendelse af dagsorden: Godkendt 
 

3.  Godkendelse og underskrivelse af referat fra d.05.10.20: Godkendt. 

4.  Nyt fra formanden: 
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5.  Direktørens orientering: 
 
Generel status - orientering: 
 
Der er helt fyldt op i efterskolen. 
Der har været god søgning til de afholdte åbent hus arrangementer 
Der er iværksat en kampagne for at få flere elever til 0. kl. 
Der mangler også lidt elever til 9. kl. 
Budget næsten færdigt 
 
Personale: 
 
2 sygemeldte friskolelærere er retur delvist. 
Der starter 2 nye lærere i friskolen pr. 01.12.20 
Anne Bøcker 
Simone Østergaard Madsen 
 
Renoveringer: 
Kloakering er næsten færdiggjort 
Renovering af lærerbolig Nederbyvej starter i uge 47 
Renoveringer i dette skoleår 
Udskiftning af tage 
Elevgange malet 
Lærerværelset renoveret 
Sløjdlokale renoveret 
Legestativ renoveret 
Der er etableret ensretning friskolens parkeringsplads 
 
Kursus: 
Gode evalueringer i kursusafdelingen 
Der er godt med tilmeldinger til kursusafdelingen 
 
Byggeristatus – møde med arkitekt: 
Søren har afholdt møde med arkitekten som har udfærdiget nyt skitseprojekt. 
Det blev besluttet at arbejde videre med finansieringsmulighederne inden vi går videre med projektet på 
grund af coronasituationen 
 
 
Coronanyt: 
1 smittetilfælde i friskolen 
Vi er opmærksomme på at følge retningslinjerne 
 

6.  Friskolen – udskiftning af friskoleleder: 
 
Redegørelse for forløb angående fratrædelse af friskoleleder 
 
Søren Orienterede. 
 

7.  Efterskolelederens orientering:  
 
Efterskolen er fyldt op. 
Vi gør meget for at tænke i muligheder for eleverne i stedet for begrænsninger 
Jens Ulrich Kiilstofte har opsagt sin stilling som musiklærer der er lavet jobopslag. 
 
 

8.  Børnehavelederens orientering:  
 
Børnene er glade og trives. 
Der er fuld gang i december traditionerne. 
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9.  Nyt fra medarbejderrepræsentanter: 
  
Jette Vistesen friskolen: 
Der er afholdt samtaler på google meet. 
Juleklip og skuespil bliver filmet så forældrene har mulighed for at følge med når de nu ikke kan deltage 
fysisk. 
 
Stine Knudsen efterskolen:  
Har talt med linjelærerne 
Håndbold:  de har rigtig dygtige elever men er udfordret på at kampe aflyses. 
Spring: springkoncept som valgfag 
Fodbold drenge: Rigtig dygtige elever med god moral 
Fodbold piger: Dygtige elever arbejder med moralen 
Musik: Højt fagligt niveau og ingen musikelever er stoppet giver kontuinitet 
Rytme: En homogen gruppe arbejder ihærdigt. 
 

10.  Kursusafdelingen i fremtiden: 
 
 Ny afdelingsleder – indstilling af emne 
Lars Thomsen går på pension til sommer. 
Søren og Jørgen har afholdt samtale med kandidat til stillingen. 
 
 
 

11.  Vedtægter og forretningsorden:  
 
Diskussion af nuværende procedurer 
Bilag vedlagt referat fra sidste møde 
 
Udsættes 
 
 

12.  Eventuelt: 
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