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Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde  

 

 

Bestyrelsesmøde mandag den 28/11 2022 kl. 17.00 – 20.00 

 

Vi mødes i skolens spisesal til et smagfuldt måltid. 

 

 

 

 

Tilstede Navn Underskrift 

+/- Jørgen Lassen  

+/- Henrik Kristiansen  

+/- Christa Skelde  

+/- Karen Møller Winther  

+/- Tinne Drejer Steffensen  

+/- Karl Plougstrup  

+/- Trang Truong Laursen  

+/- Anja Kamp Damsgaard  

+/- Søren Spanggård Petersen  

+/- Trine Bjørn Leth  

+/- Olav Lund  

 

Emne 

1.  Velkomst ved formand: Tjek 

2.  Godkendelse af dagsorden: tjek 
3.  Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde: Tjek 
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4.  Nyt fra formanden. 
Forslag om bestyrelsesmiddag den 24/3 2023, det vedtages. 
Nye forældre i friskolen er godkendt i skolekredsen 
 

5. Direktørens orientering: 
Generel status – orientering. 
God stemning på skolen. 
Personaleinfo. 
Barselsvikar i friskolen 
 
Markedsføring. 
Vi har fokus på 9. klasser i efterskolen og Spring/adventurelinjen samt flere elever i 
friskolen. 
 
Diverse vedligehold. 
Der er diverse småting der følger med i byggeriet, huset ved siden af skolen har fået 
væltet garagen, således der er p-plads til børnehaven 
Visionsdag ledelsen. 
Der er en visionsdag for alle med ledelsesansvar i december. Udvikling i afdelingerne, 
trivsel, pr. for skolen mm. 
Nyt fra efterskoleforeningen. 
Politisk et fokus på, at efterskolen ikke kun er for 10. klasserne. 
Efterskoles fokus på trivselsdebatten, det er et punkt på dagens møde. 
 

6. Information fra afdelingerne. 
Generel status. 

 
Efterskolen: Der har været brobygning. 
Friskolen: Der er enkelte pladser i friskolen 
Børnehaven: 32 børn i børnehaven 
Kursus: Der sker mange gode ting 
Udlejning: Der arbejdes på aftaler om udlejning i sommerferien. 
 

7. Nyt fra medarbejderrepræsentant. 
Der har været forskellige foredrag i efterskolen med god effekt. 
 

8. Økonomi – budget 2023. 
Gennemgang af budget og godkendelse. 

9. Byggeri – status. 
Nuværende situation forklares. Tidsplanen holdes. 
Økonomi og ekstra udgifter blev gennemgået og forklaret. 

10. Skoletema – unge og trivsel. 
Hvad er styrken for en friskole/efterskole i forhold til unges trivsel? 
Kort oplæg ved Søren omkring unge og trivsel 
Der var en god og interessant debat omkring temaet. Mange meninger og holdninger kom 
på bordet, en rigtig god debat. 

11. Evt. 
 

$ 


