Fole Friskole og Naturbørnehave
- Et godt sted at være

Bestyrelsesmøde den 02. februar 2022 kl. 19.00
Fremmødte
Bestyrelse: Brian, Hans-Henrik, Elin, Vicky og Karoline
Ledelse: Anita
Lærerrep.: afbud grundet sygdom
Referent: Karoline
Afbud: Jørgen, Majbrit,

Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Underskrivelse ved næste bestyrelsesmøde grundet sygdom.

Underskrivning af dokumenter
Ingen dags dato

Tilføjelser til dagsorden
Ingen

1)

Nyt fra Skolen
Der har været 32 syge børn den sidste uge og 5 personale. Der har derfor været planlagt alternativ
undervisning torsdag og fredag i form af fagdage.

Der starter 2 nye piger på skolen, en i Bøg og en i Birk og en ny familie kommer og ser
skolen i morgen.
Der er stoppet 2 elever, men dette har været forventet.
Det aktuelle elevtal er 88, i den forbindelse tales der om at der som udgangspunkt i kan
være over 100 elever på skolen, grundet regler i forhold til brandmyndighederne.
Der berettes kort om den kommende eksamen.
Revisor er desuden ved at ligge sidste hånd på regnskabet.

2)

Nyt fra børnehaven (afbud fra Berit, så springes over)
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3)

Bygninger
3.1. Alarm (Brian)
Status på det nye alarmsystem, det er aftalt at det installeres i uge 7
Gasfyret går periodisk ud, Brian tager kontakt relevante i forhold til at få kigger på fyret.
Desuden tales om stigende energipriser og om hvorledes skolen mærker de stigende
gaspriser. Anita vil finde ud ad, hvor meget vi giver.

4)

Evt.
Dato for generalforsamling er den 31. marts 2022 Detaljer drøftes ved næste møde

Græsslåning
Hallen spørges om de vil indgå et samarbejde ift. vedligehold af udendørsarealer

5)

Punkter til næste bestyrelsesmøde
Græsslåning
Hallen spørges om de vil indgå et samarbejde ift. vedligehold af udendørsarealer
Drøftes ved næste møde

2

Fole Friskole og Naturbørnehave
- Et godt sted at være

-----------------------------------------------------Skoleleder Anita Bisgaard

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

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

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

-----------------------------------------------------Bestyrelsesmedlem
Hans-Henrik Korsager Carstensen

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