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Bestyrelsesmøde den 30. juni 2021 kl. 19.00  
 
Fremmødte:   

Bestyrelse: Jørgen, Elin, Line, Simon, Berit, Majbritt, Vicky, Michael, Brian , Hans Henrik og 

Karoline 

Ledelse: Simon  

Lærerrep.: Line  

Referent:  Karoline  

 

Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Kan godkendes og underskrives af bestyrelsen 
 

Underskrivning af dokumenter 

Referat fra 10. juni er underskrevet og foreligger på skolens kontor.  

Tilføjelser til dagsorden 
Ingen  

Børnehaven 
Deltidsplads i børnehaven udfases og der tilbydes kun fuldtidspladser. Da det optager plads for 

andre børn.  

Dato for mødet med de ansatte ”Fyraftensmøde” 
Line foreslår en af lærernes forberedelsesdage i uge 26. Der aftales fredag den 2. juli kl. 16.00 Der 

bestilles grillpakke fra Warming. Det ordnes af Elin.  

 

Nyt fra Skolen  
Konstitueret skoleleder beretter                                                                                                                    

Ny bygning 

Tavle til ny bygning. FFV vil give til det. Der er forskellige tilbud.  

Den fra AV enter har skolen i forvejen og vil være at foretrække.  

Hans Henrik vil gå til FFV  
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Ang. rengørings rum. Lona fortæller at bare hun gerne vil have støvsuger på begge etager er det 

oki. Andet er ikke nødvendigt.  

Lærerne har et ønske om borde eller stole service til køkken, borde og stole. Evt. fra genbrug.  

Kunne være en ide med større bord, så det kan bruges som mødelokale.  

 

Info 

Dreng i 7. klasse har taget et mundbind og savet ned gennem stolen. Regningen er sendt til 

forældrene, stolen er udleveret. Men regningen er ikke blevet betalt. Drengen har erkendt det er 

ham. Forsætter i skolen i 8 klasse på skolen. Jørgen tager en snak med Kristina og med forældrene. 

Skal der laves procedure ang. Om erstatningspligt vedr. betaling af ødelagte ting? Dette drøftes 

Evt. fælles besked ved skolestart. Ang. reminder omkring erstatningspligt.  

Sidste skoledag en uheldig episode med elev fra større klasse, der havde alkohol med i skole. Der 

var flere elever involverede. Det er skrevet hjem til forældrene.  

Skriftlig advarsel til elev i 2. klasse, som uprovokeret har slået en lære og kaldt vedkommende 

skældsord.  

 

Punkt ved lærerrep. Line  

Har en enkelt ting omkring skur/kasse i skolehave 

Skuret kan ikke tætnes. Line foreslår en kasse i stedet til køkkenvogn. Noget der er mussetæt, 

således der kan være basis konialvarer.  

 

Arbejdstilsynet 
Arbejdstilsynet vil komme på besøg indenfor et år. 

 

 

Nyt fra børnehaven 

Børnehaveleder beretter 

Pr brandingpakke.  

Statistik møde med Grov. Det kører året ud og derefter tages stilling til om det skal forlænges.  

Sidste gang bandt man sig for to år og det kostede ca. 150.00 kr. Det overvejes om skolen selv kan 

overtage flere af disse poster selv. Der tales om fremtidige muligheder.  
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Børnetal 

Lige afgivet 7 til skolen og starter 5 til august. Oppe på 34 børn. Næste år runder vi 40 elever til 

maj. Der er stor interesse for børnehaven.  

 

Tilsyn fra Haderslev Kommune  

Dialogmøde mandag omkring deres observationer. Der skal være fokus på sprogkultur, for at 

undgå at irettesætte børnene. Der skal laves handleplan.  

Udvigelse af kreative aktiviteter, således at flere børn kan deltage.  

Der er uanmeldt besøg senere på året.  

Forsikring  

Første sal er ikke forsikret i børnehaven. Det arbejder Berit på Forsikringen er næste på plads. 

Ligeledes på ny bygning.  

Ibrugtagningstilladelse 

Der er lavet en forlænget midlertidig ibrugtagningstilladelse, som gælder frem til 1. sep.  

 

Bygninger 

Alarm 
Alarmsystemer i den nye bygning og reetablering af alarmsystem i de resterende af skolens og 

børnehavens bygninger 

Christian kommer med en pris. Efter samme princip som nu.  

Buskørsel 

Status 
Iversen vil ikke kører skole 

Toftlund er der for lang afstand.  

Der mangler tilbud fra Vojens og et færdigt tilbud fra Solvejs taxa. 

Der skal stilles krav omkring fast opsamlingspunkt på skolen. Men ligeledes skal der sættes krav til at 

overholde tidspunkt.  

Rykke bussen til 10 min. Efter endt skoletid.  

Aktivt venter de ikke eller tjekker at alle børn er med. Men Solvejs taxa vil bestræbe sig på at det er de 

samme chaffører, som kører.  

Evt. bus ven. Når man kører i bus sammen.  

Forældre skal blive bedre til at give besked når det ikke skal med.  
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Brian sørger at bussen kører til skolestart.  

Spørgsmål ang. Ventetid og ventepenge 

 

Rekruttering af ny skoleleder 
Jørgen og Elin har holdt møde med Bøgetorp. Et godt møde. 

Der kommer et skriv fra Bøgetorp og Processen gennemgåes. 

Ansættelsesudvalg skal nedsættes.  

Der tales om 2 fra bestyrelsen og 4 fra skole/børnehave. Kunne være en ide.  

Lærer vil lægge den ud hvem der gerne vil med.  

Lærerne får et skema, de kan lave en profil udfra.  

Simon samler lærerne.  

Fra bestyrelsen deltager:  

Jørgen  

Elin  

Fra skolen deltager: 

Berit 

Simon 

Kristina 

Line  

 

Alle bestyrelsesmedlemmer får de udvalgte at se. De har lige ansat skoleleder i Vejen og et 

ansættelsesudvalg på 10. Et god bud er senest 1 oktober. Er der ansat ny skoleleder.  

Bestyrelsen finder en dag i nærmeste fremtid. 

EVT. 

Indvielse af skolehave og nye bygninger 
HP har ringet og fortalt at de gerne vil give lidt, hvis genforeningsdag kan slås sammen med 

indvielse ny bygning. Desuden skal skolehaver og børnehave indvies.  

Det er en fin dag, hvis nogle gerne vil se den nye bygning. Det besluttes at der ikke holdes åbent 

hus den dag.  



ole Friskole og Naturbørnehave 
- Et godt sted at være 

 

S. 1 
 

Skolens bidrag til genforeningsdag er bagning af kager.  

 

Der er ikke fastsat dato for indvielse endnu.  

Det foreslås uge 41 med målmad. Sammen med ”coronabazar”. Indvielse med brug af Pr. 

borgmester, tv syd Peter bendix. Planlægning forsætter efter sommerferien  

 

Fyraftensmøde / grillhygge Hvem gør hvad 
Der er bestilt grillpakke ved Slagter Warming. Brian og Henrik tænder op for grill.  

Vicky står for underholdning  

Elin står for drikkevarer.  

 

Lukket punkt 
Referat forefindes særskilt 

  


