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Bestyrelsesmøde den 16. august 2021 kl. 19.00  
 

Fremmødte   
Bestyrelse: Jørgen, Elin, Line, Simon, Berit, Majbritt, Vicky, Michael, Brian 

Ledelse: Simon  

Lærerrep.: Line  

Referent:  Elin  

Afbud: Hans Henrik, Karoline 

 

1. Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Karoline sender og alle læser igennem 

2. Underskrivning af dokumenter 

 

3. Tilføjelser til dagsorden 
Fra Line og Simon  

4. Nyt fra Skolen  
4.1. Konstitueret skoleleder beretter                     
Der er startet 81 elever. 2 elever meldte fra dagen inde skolestart. 
Friskole foreningen har sendt en reminder omkring håndtering af GDPR - Jørgen læser igennem 
om der er styr på det. 
8-9 kl har en ønskeliste til de nye lokaler. Disse indfries ved donation fra diverse. 

 

Information om 2 elevers trivsel. 
 

4.2. Arbejdscomputere  

Der er udfordringer på cromebook ift vigtige programmer der bruges i dagligdagen. Gerne til 
hele lærerstaben og så er der brug for windows styret programmer i støtte og scienes 

Jørgen snakker med Karen omkring leasing af helt nye computere gennem skole IT. 
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5. Nyt fra børnehaven 

5.1. Børnehaveleder beretter 

6 familier har været på besøg og der er startet børn fra 5 familier.  
pt 34 børn 

juni 22 40 stk 

juni 23 42 stk 

Kælder er ok efter skybrud 
 

6. Bygninger 

6.1. Alarmsystem 
Alarm løber op til omkring 20.000 kr. Skal der evt undersøges hvad et alarmselskab koster. 
Brian undersøger. 

 

6.2. Øvrigt 
Der installeres en vandhane til rengøringen i de nye bygninger. 
Vi afventer Arnum el monterer lys i de nye bygninger, samt en lampe på Berits kontor. 
Jørgen kontakter Karen ifh til hvor langt skole it er med levering af routere osv. 
Der laves belægning omkring den nye bygning hurtigst muligt. 

 

Der skal ny hængelås på redskabsskuret i skolehaven 

I science mangler der lås på et skab til affaldssortering. - Brian 

Der skal nye nøgler til 4 skabe i science - Brian 

Køkkenvognen til skur skolehaven skal laves – Brian 
 

Serviceaftale på børnehavens ABA-anlæg skal laves. Jørgen kontakter SIPP systems. 
 
 

7. Buskørsel  

7.1. Busruter og køretider 

Solveigs taxa kører busbørnene i dette skoleår.  
 

7.2. Nuværende busser 
Brian undersøger hvornår de sidste bus leasing aftale udløber. 

 

8. Rekruttering af ny skoleleder 

8.1. Opfølgning på Bøgetorp 
10 kanditater i spil. Der kommer forhåbentlig flere. 20. august er deadline. 
Der er lavet ny kontrakt til Simon 1. nov. 
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9. Evt.  

9.1. Indvielse af ny skolebygninger 
2. oktober indviges den nye skolebygning og børnehaven. De store elever kan grille pølse.  
Line: hjemmesiden skal holdes opdateres. Denne skal gennemgåes 

 

9.2. Skolens hjemmeside og referater  
Referater skal lægges ind.  
Maibritt gennemgår diverse formularer og hjemmeside/facebookside og sender rettelser til 
Simon. 
Jørgen kontakter Karoline ift referater. 

 

9.3. Problemstillinger 

9.3.1. Hallen 
Leje af hallen er steget væsentligt fra 66.000 - 82.5000 og hallen er brugt mindre. Der aftales et 

møde mellem skole og hal for at få klarlagt diverse aftaler og fremtidige. Jørgen og Elin aftaler 

møde. 

9.3.2. Rengøring 

Lona er ansat 35 timer ugentligt. Hun foreslår at hun selv bliver ansat 37 timer og at hun 
får de øvrige timer sat hen til “afspadsering/udbetaling”  
Jørgen kontakter Lona  

 

9.4. Julefrokost  
Julefrokost 2021: Vicky undersøger mulighederne i området.  
 

 
 
 
------------------------------------------------------         
Konstitueret Skoleleder Simon S. Jensen 
 

 
----------------------------------------------------- 
Bestyrelsesformand Jørgen J. Langfrits 

 

------------------------------------------------------ 
Næstformand Elin Oksen Jørgensen 

 

 

 

-----------------------------------------------------                                                                                     
Bestyrelsesmedlem  
Brian Pedersen  
 

------------------------------------------------------ 
Bestyrelsesmedlem 

Hans-Henrik Korsager Carstensen 

 

 

------------------------------------------------------ 
Bestyrelsesmedlem  
Karoline M. S. Vingborg  
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------------------------------------------------------ 
Bestyrelsesmedlem  
Michael Møller Christensen 

 

------------------------------------------------------ 
Bestyrelsesmedlem  
Majbrit Jensen  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


