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Referat for bestyrelsesmøde  
Tirsdag d. 20.10.20 

 
 
Fremmødte:  
Bestyrelse: Jan, Thomas, Michael, Lars, Casper, Malene, Carina 
Ledelse: Lene, Berit 
Lærerrep.: Line 
Gæster: 
 
Afbud:  Alfred 
Referent: Casper 
 
 
 

Punkter Punkter Beslutninger/ansvar og deadlines 

1) Tilføjelser til dagsordenen 1A) Berit: Tidsplan ift. BH 
1B) Casper: Blodbøg 
1C) Lene: Fond til Fole Friskole 

1A) Berit undrer sig over tidsplanen skrider i BH. Berit har svært 
ved at forsvare overfor forældre at børn skal være så meget 
udenfor. Michael fortæller at i udbudsmaterialet står seks ugers 
arbejde for underetagen. Ifgl kontrakten skal byggeriet  i 
børnehaven være færdigt på 10 uger. Aktuelt er vi oppe på 11 
uger. Byggeudvalget tager fat Thyssen mhp. løsning. Ifgl 
kontrakten skal der i princippet udstedes dagbøder, hvis 
byggeriet overskrider tidsplan.Byggeudvalget skal sørge for at 
få på skrift hvornår byggeriet står færdigt. 
Byggeudvalget skal være skarpe på kontrakter. 
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Lene foreslår at SFO-lokalet kan tages ibrug til børnene i 
børnehaven. 
 
1B) Orientering omkring blodbøgen i skolegårdens tilstand. Den 
viser sygdomstegn og er så småt ved at gå ud. Indenfor en 
årrække skal den fældes pga. sikkerhedsrisikoen. 
 
1C) Lene fortæller at en fond i Fole skal opløses, da der ikke 
står særlig mange penge. Lene sidder med i fondens bestyrelse. 
Fonden har talt om at de resterende penge skal gå til Fole 
Friskole. Det drejer sig om ca. 40.000 kr.  
 

2) Nyt fra skolen v/ Lene 2A) Elevtal 
2B) Kvartalsregnskab 
2C) Skolebygning – opdatering 
2D) Børnehave regninger 
2E) Ekstra rengøring 
2F) SFO + buselever udfordringer 

2A) Aktuelt 80 elever. 8 nye siden sommerferien. 
Aktuelt er der dog ikke flere pladser i indskolingen i aug. 21 og 
aug. 22. Derfor giver det ikke mening at lave målrettet PR lige 
nu. Lene har fire familier der kommer til samtale i næste uge 
med børn til de store klasser. 
Lars foreslår at børn i Fole Sogn skal have fortrinsret.  
Der er ikke nedsat noget på skrift omkring dette, men Lene har 
aldrig og har ej heller i sinde at afvise børn fra Fole. 
Ligeledes har søskende også fortrinsret. 
 
2B) Lene gennemgår kvartalsregnskab. Resultatet er 395.000 
kr. i overskud hvilket er 300.000 kr. over budget.  
 
Thomas beder om at få regnskabet i en CSV-fil. Det sørger 
Lene for. 
 
Karina foreslår at man skal have mulighed for at Chromebooks 
skal kunne lånes med hjem eller muligheden for at købe 
Chromebooken. Lene fortæller at det ikke er en mulighed da den 
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ikke er forsikret. Ligeledes når den er på skolens netværk 
begrænset ift. uegnede websites osv. 
Carina undrer sig over at det på skolens prisliste at IT kan ses 
som et tilvalg. 
Bestyrelsen er enige om, at der ikke skal ændres på den 
nuværende setup ift. IT og prislister. 
 
Lars vil gerne vide hvor dyre skolen er ift. andre sammenligninge 
skoler i området. Lene sørger for dette til næste møde. 
 
2C) Lene har fået en nedrivningstilladelse fra kommunen til at 
rive den gamle bygning ned. Byggeudvalget tager det med til 
Thyssen ift. påbegyndelse af nedrivning. 
Servitutten er ligeledes bortfaldet/slettet.  
 
2D) Lene vil gerne have et klart svar fra byggeudvalget ift. den 
første regning der er blevet udstedt fra Thyssen. 
 
2E) rykket til 4D 
 
2F) Fra aug 21 skal vi forvente at mellem 3-4 dage der går til kl. 
14.40. Det betyder at de børn der kører med bus får fx. fri kl. 13 
men skal vente på bussen til kl. 14.40. Dvs. de ventende børn 
skal gå i SFO’en indtil bussen går. Dette gøres aktuelt uden 
beregning. Dette er ikke en soledarisk løsning på nuværende 
tidspunkt. 
Der blev diskuteret mange forskellige løsningsforslag. 
Bestyrelsen bedes til næste møde at tænke over hvorledes vi 
kan løse udfordringen.  
Et forslag er faste opsamlingspunkter. Thomas udarbejder et 
forslag til dette. 
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3) Nyt fra børnehaven v/ Berit 3A) Ny medarbejder 3A) Berit og Lene vil gerne have endnu en medarbejder til 
børnehaven. Men der er ikke nok timer til dette i børnehaven. 
Derfor foreslår de at det opslåes en kombineret stilling til en 
medarbejder der både kan være i BH og skolen. En 
musikpædagog. Stillingen skal slåes imidlertidig op idet de 
gerne vil se hvordan ordningen kan forløbe. Stillingen skal 
besættes ca. 1. marts. Thomas vil gerne være med i 
processen. 

4) Nyt fra bestyrelsen herunder 
byggeudvalget, 
økonomiudvalget og FFV. 

4A) Spørgeskema opdatering 
4B) Vejskilte opdatering 
4C) Liste over mangler/oprydning 
opdatering 
4D) Samarbejde med hallen omkring 
rengøring/pedel 
4E) Ny forretningsorden, herunder bl.a.: 

- Præsentationsrunde 
- Bestyrelseskursus 
- Bestyrelsens opgaver 
- Ny Dagsorden 

 

4A) Lene og Thomas har lavet et spørgeskema til forældre i 
5.,6.,7. og 8. kl. om spørgsmål vedr. Fole Friskole og om de vil 
gå i overbygningen. Mange positive svar og tilbagemeldinger.  
Fremadrettet vil spørgeskemaer indgå i udviklingen af skolen. 
 
4B) Vejskilte er bestilt ved kommuner. Disse skal blot sættes op 
af kommunen. Tidshorisont ukendt. 
 
4C) Ingen liste er endnu udarbejdet.  
4D) Hallen ansætter en pedel og ønsker samtidig mere 
rengøring af hallen. Hallen forespørger om skolen har mulighed 
for at gøre ekstra rent i hallen. Det har skolen ikke. 
Lars vender tilbage med konkrete tal på hvor meget det evt. vil 
komme til at koste at leje hallen fremadrettet og samtidig ift. en 
pedel der evt. vil kunne bruges på skolen. 
 
4E) Vi har ingen opdateret forretningsorden. Det skal opdateres 
således der kommer styr på bl.a. bs.møder, procedurer m.m. 
Thomas har lavet et udkast til en forretningsorden som han 
sender rundt på mail samt spørgsmål.  
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5) Eventuelt 5) Bestyrelsen får en ny computer.  

6) Lukket punkt uden ledelse 
eller lærerrepræsentant. 
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Underskrifter 
 
 
 
 

________________________ 
Thomas Jensen 

Formand 
 

________________________ 
Casper Hartung-Struer 

Næstformand 
 

________________________ 
Carina List 

 
 

________________________ 
Jan Andersen 

 
________________________ 

Lene Siig Dusenius 
Skoleleder 

 
________________________ 

Malene Hansen 
 
 

________________________ 
Michael Bladt 

 
 

________________________ 
Alfred Grosbøl 
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