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Referat for bestyrelsesmøde  
Tirsdag d. 11.08.20 

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

Punkter Punkter Beslutninger/ansvar og deadlines 

1) Tilføjelser til dagsordenen 1A) Lene: Kvatalsregnskab 
1B) Instagram fra Friskoleforeningen 
1C) Reklameartikler 
1D) Line: Vand til skolehaven 
1E) Berit: orientering om lærerplan 

1A) Overskuddet er meget positivt. 322.000 kr. En fordobling i 
forhold til sidste år. Primært pga. Coronakrisen der bevirker 
tilskud fra staten, og samtidig har skole/BH ingen udgifter haft. 
Lene og Kristina ser på udgifter ift. Skolebusser. Pt. er der 32 
busbørn.  
Kvartalsregnskabet skal for eftertiden sendes ud til 
bestyrelsesmedlemmer én uge før bs.mødet. Lene 
1B) Friskoleforeningen vil gerne have Fole Friskole til at styre 
deres Instagramprofil i én uge. Grunden er at vi er meget aktive 
på Instagram. Kun 10 skole i hele DK er udvalgt. 
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1C) Lene fortæller at hun gerne vil indkøbe reklameartikler ex. 
Drikkedunke, nøgleringe, muleposer, kasketter osv. 
Lene sender til info til Malene mhp. Indhentning af gode priser. 
På næste møde kigger vi på priser. 
1D) Skolehaven mangler vand.  
Malene undersøger hvilken type slange, længder og tilkoblinger 
der skal bruges i samarbejde med Line. Det er planen at slanger 
skal etableres permanemt til kommende arbejdsdag, men nu 
skal en midlertidig løsning findes.  
1E) Berit orientering om lærerplan. Denne sendes til bestyrelsen 
der har 14 dage til at kommentere. 

2) Nyt fra skolen v/ Lene 2A) Anette SFO-leder 
2B) Idé til PR. hvor forældrene er i fokus. 
2C) Orientering om ny vej 
2D) Re-leasing af skolebus 
2E) Idé om hvordan bestyrelsen kan  
blive synlig for forældrekredsen 
 
 

2A) Efter et lovmæssigt krav er Anette pr. 1/8 udnævnt til leder i 
SFO’en. 
2B) Lene har i sine gemmer fundet spørgsmål fra 2013 fra 
PR-udvalget. Denne som idé og inspiration til en undesøgelse 
blandt forældre som vi i bestyrelsen tidligere har talt om mhp.at 
gøre PR-strategi mere skarp og præcis. 
Thomas kigger på muligheder og kommer med forslag til næste 
bs.møde. 
2C) Lene orienterer om ny 2 minus 1 vej der bliver etableret på 
Folevej. 
2D) Lene orienterer omkring ny releasingsaftale med Over 
Jerstal Auto. 
2E) Lene kommer med et eksempel på en FB-opdatering fra 
Simmersted Friskole hvor bestyrelsen kommer med et opslag 
fra bestyrelsen. En idé som bestyrelsen muligvis kunne bruge. 
Det er besluttet at vi til hvert bs.møde tager et billede og skriver 
en kort tekst om dagens møde og de emner vi arbejdede med. 
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3) Nyt fra børnehaven v/ Berit 3A) Fra-/tilvalg af frokostmåltider i 
børnehaven 
3B) Kursus 

3A) Bestyrelsen fravælger kostordning. 
3B) Berit kommer med forslag at bestyrelsen skal på kursus i 
bestyrelsesarbejde. Dette er taget til efterretning. 

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

4A) 9 kl. på Fole Friskole? 
4B) Nyt medlem i byggeudvalget søges 
4C) Status på byggeriet 
4D) Nye skraldespande til skolegårde 
4E) Skilt ved Folevej (kommerciel 
servicevejvisning) 

4A) Lene har meldt offentligt ud at Fole Friskole har planer om 
en 9. kl. Dette er ikke diskuteret og besluttet på 
besturelsesniveau. Lene beklager. Men der arbejdes på planer 
og idéer med lærerteamet vedr. 9. Kl. 
4B) Michael er nyt medlem af byggeudvalget dog som bindeled 
mellem bestyrelsen og byggeudvalg. Der skal dog findes en m/k 
med håndværksmæssig baggrund fra forældrekredsen til 
byggeudvalget. Lene tager fat i Anette mhp. Håndværkertypen. 
4C) Michael orienterer om byggeriet i børnehaven. 
Håndværkerne er i gang med nedbrydning. Bestyrelsen ser 
også nye tegninger ifm. brandkrav. 
Byggemøde hver anden tirsdag kl. 16.30. 
Lene undersøger om alle børn er forsikret ifm. Byggeriet eller 
om der er særlige krav eller regler. 
Michael laver kontaktliste.  
Berit undersøger om en medarbejder skal på brandkursus én 
gang årligt eller der er andre måder. 
4D) Lene kigger på rustfri udendørsskraldespande og køber 
disse ind. Casper sætter dem op. 
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4E) Der skal ansøges kommuner om at opsætte blå 
servicevejvisningsskilte med Fole Friskole & Naturbørnehave. Et 
ved indgangen til skolen på Folevej, et ude ved Harreby v. 
Ribevej og et inde i Gram hvor Folevej starter. I alt tre skilte. 
Casper sørger for ansøgninger til kommuner. FFV spørges om 
de vil afholde udgiften på 6000 kr ex moms hertil. 

5) Eventuelt Det roder lidt på skolens arealer. Byggeudvalget skal gå skole igennem komplet for at få dannet 
et overblik over hvad der skal laves og hvad der skal ryddes op. 
Michael sørger for dette. 

6) Lukket punkt uden ledelse 
eller lærerrepræsentant. 
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Underskrifter: 
 

 
________________________  
Casper Hartung-Struer 
Næstformand 
 
 
_________________________ 
Thomas Jensen 
Formand 
 
________________________ 
Carina List 
 
 
________________________ 
Jan Andersen 
 
 
 
 
 

 
 
________________________ 
Lene Siig Dusenius 
Skoleleder 
 
________________________ 
Malene Hansen 
 
 
________________________ 
Michael Bladt 
 
 
 
________________________ 
Alfred Grosbøl 
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