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Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde  

2. februar 2022 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: Tjek 

2.  Godkendelse af dagsorden: Godkendt 
3.  Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde: Tjek 

4.  Nyt fra formanden. 
- Husk nytårskur den 4/2 2022. 

 
5.  Direktørens orientering: 

- Generel status – orientering. 
Efterskolen: 
Fyldt efterskolen op i 22/23, de efterfølgende år er også næsten fyldt op. 
Friskolen:  
De nye optagede elever og forældre er godkendt af bestyrelsen. 
Kursusafdelingen: 
Det går godt i kursusafdelingen. 
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- Personaleinfo. 
                  Steffen er på orlov, Trine Troelsen i vikariat. 

Heidi Lassesen, vikar i friskolen. 
Birgitte Eriksen, ny sekretær på kontoret. 
Lars Thomsen stopper pr. 1/2–22. 
 
APV for alle ansatte er lavet i efteråret.  
Konklusionen ligger nu på hjemmesiden.  
Forbedringer der ønskes er i proces og sat i gang. 
 
Vi skifter sportstøjleverandør til Sport24 fra næste skoleår.  
 
Markedsføring. 
Fokus på flere overbygningselever i friskolen 
og gerne flere børn i børnehaven. 
 

- Coronastatus. 
Vi har været ramt i efterskolen med næsten 170 elever og 15 lærere 
smittede. Skitur i efterskolen er rykket til uge 11-12 
 
Smitten er også mere og mere i friskolen og enkelte tilfælde i børnehaven. 
 

- Byggeri/projektering. 
Vi har fået forskellige tilbud på byggeriet og byggeudvalget kigger på det 
og vender tilbage til bestyrelsen med status. 

- Økonomi. 
Vores økonomi er god. 
Efterskolen har holdt eleverne i efterskolen. 
Kursusafdelingens mange kurser samt udlejning af faciliteter i 
sommerferien har været højere end forventet. 
  

6.  Information fra afdelingerne: 
- Generel status: Se punkt 5. 

 
7.  Nyt fra medarbejderrepræsentant: 

Gymnastiklærerne er klar til at lave gymnastikopvisninger og det er dejligt at kunne få lov til 
ovenpå Corona. 
Overbygningsteamet i friskolen har fokus på visioner og trivsel. 

8.  Opsamling på tilfredsundersøgelse i friskolen. 
Undersøgelsen fremvises for bestyrelsen. 

Gennemgang af undersøgelsens konklusioner som lægges på friskolens 
hjemmeside. 

9.  Efterskoleudfordringer. 
- Beslutning i forhold til 9. klasser – skal de udfases? 

Vi undersøger fordele og ulemper ved at bliver ren 10. klasses skole. 
Søren og Trine arbejder videre med fordele og ulemper. 
 

- Valg af tema til selvevaluering – Forslag om, at vi fortsætter med fokus på 
trivsel og afklaring. 
Vi (Søren, Trine og Stine) arbejder videre med temaer til selvevaluering. 
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10.  Skolediskussion (nyt tema) – ”det sociale ansvar”. 
- Hvad er vores rolle som fri skole i forhold til det sociale ansvar. 
- Inklusion, sårbare elever, diagnoser, svigt, svære kår, ressourcesvage 

familier. 
Debat omkring ”det sociale ansvar” både omkring friskolen og efterskolen. 
 

11.  Evt. 
 

 


