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Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde  

25. november 2021 kl. 17.00 til 20.00 

 

Tilstede Navn Underskrift 

+/- Jørgen Lassen  

+/- Henrik Kristiansen  

+/- Christa Skelde  

+/- Karen Møller Winther  

+/- Tinne Drejer Steffensen  

+/- Karl Plougstrup  

+/- Trang Truong Laursen  

+/- Jens Overgaard  

+/- Søren Spanggård Petersen  

+/- Trine Bjørn Leth  

+/- Stine Knudsen  

 

Emne 

1.  Velkomst ved formand: 
 

2.  Godkendelse af dagsorden: godkendt 
 

3.  Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde: tjek. 
4.  Nyt fra formanden. 

- Forslag om nytårskur den 4/2 2022. 
- Bestyrelsen har aftalt at afholde et møde med friskoleforældre omkring 

bestyrelsens arbejde. 
 

5.  Direktørens orientering: 
- Generel status – orientering. 

Vi er på vej ud af et fint regnskabsår, der kigges på evt. store ting, der kan 
bruges penge på. Der investeres i møbler til 3 opholdsstuer i efterskolen 
og et undervisningslokale. 
En traktor og reparation af nogle tage. 
Evt. nogle flere skærme til klasselokalerne. 



                                                                          

708 

 

Evt. ladestander til elbiler. 
 

- Personaleinfo. 
God personaledag socialt samvær, desuden med udarbejdelse af APV. 
Vi gennemfører julefrokosten for alle ansatte. 
Trine Troelsen ansat vikariat pr. 1/1 til sommer. Steffen Andresen skal på 
orlov.  

 
- Markedsføring. 

Pjecer, film for friskolen - kampagner for friskolen 
- Coronastatus. 

Godt styr på coronadelen. 
- Byggeri/projektering. 

Projekteringen er næsten færdig 
Der er lavet aftaler med banker, hvor der præsenteres regnskaber og 
projekt. 

                  Der er lavet en folder til interessenter. 

- Nyt fra efterskoleforeningen 
Fælles for alle efterskoler er, at der er mange 10. klasser. Der er ikke 
mange 9. klasser, der søger efterskole.  
Det er et fælles tema for alle efterskoler: LGBT 

 
6.  Information fra afdelingerne: 

- Generel status. 
Efterskolen:  
Skituren er stadig i spil, selvom der er lockdown dernede. Vi afventer til 
midt december med næste beslutning. 
Der er styr på fnat og der er plan for hvis det udvikler sig. 
Friskolen: 
Der er sendt tilfredshedsundersøgelse ud. Debat om denne. 
Mange henvendelser til det kommende skoleår og også en del der har 
vist interesse for skolen på de andre årgange. 
Der er lidt sårbare elever i overbygningen, hvilket bringer begrebet 
uddannelsesparathed i spil. 
Forældredag i sidste uge. 6. klasse har vundet en konkurrence i dag og 
haft besøg af TVsyd og eleverne har vundet 10000,- kr. 
Børnehaven: Legepladsen er købt. 
Kursus er godt booket op og har en rigtig fin omsætning. 

 
7.  Nyt fra medarbejderrepræsentant: 

Der er en god opbakning til de sociale arrangementer på tværs af 
afdelingerne.  
 

8.  Økonomi – budgetter. 
- Vi mangler stadig nøgletal fra ministeriet, så baseret på realistisk 

formodning. 
- Budgettet er vedlagt 
- Snak om budget. 
- Forslag fra bestyrelsen om at undersøge mulighed for SFO tilbud til 4. 

klasse. 
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9.  Skolediskussion (fortsæt fra sidst) - skolestørrelse. 
- Holdninger til volumen - antal elever, fysisk størrelse. 
- Tidens krav overfor værdier. 
- Fremtidig udvikling. 

Debat om ovenstående punkter 
 

10.  Efterskoleudfordringer. 
- Diskussion af manglende 9. klasser (et generelt problem). 

                  Debat om ovenstående punkter 
 

- Valg af tema til selvevaluering – søgning til ”sårbare” linjer/aldersgruppe. 
Punktet fremlægges, punktet er på til næste gang. 

 
11.  Evt. 

Bestyrelsen vil gerne modtage nyhedsbreve. 

 


