
HAASTRUP   FRISKOLE   
BØRNEHAVE   &   VUGGESTUE   

  

Referat   for   bestyrelsesmøde   i   Haastrup   Friskole,   Børnehave   og   Vuggestue.   

Dato:   22/06-2021   kl.   20.00   

Sted: Google   Meet   

  

Deltagere: S�ne,   Ole,   Henrik,   Michaël,   Rie,   Ida,   Marissa,   Maja   

A�ud: Chris�an   

Næste   Bestyrelsesmøde    31/08-   21   kl.   18.00   (børnehaven)   

O   =   orientering   /   D   =   drø�else   /   B   =   beslutning   

Punkt   Ejer   Tid   Plan  Referat   
          

Valg   af   ordstyrer   og   referent   alle   1   B   Ordstyrer   blev   S�ne   
Referent   blev   Ole   

Godkendelse   af   dagsorden   ordstyrer   1   B   Dagsorden   er   godkendt   uden   
bemærkninger.   

Nyt   fra   skoleleder   Henrik   5   O   Der   er   gang   i   sommerafslutning   på   
skolen.     

  
Der   er   lavet   skemaer   for   lærer   og   de   
enkelte   grupper.   Grupperne   er   fordelt   
med   hensyn   �l   elever.   

  
Årsprak�kanten   har   været   på   besøg   i   
dag   og   glæder   sig,   men   mangler   et   sted   
at   bo.   

  
Der   arbejdes   med   temadage   med   
udsmykning   af   skolen.   Blandt   andet   
plantekasser   og   hyggesteder.   Der   er   
behov   for   økonomi   �l   de�e.   

  
Forældrehenvendelse   omkring   betaling   i   
passeren   i   forhold   �l   søskenderabat.   
Undren   over   betaling   for   feriepasning,   
men   Henrik   mener   det   er   tydeligt   på   
hjemmesiden.   

  
I   forbindelse   med   MUS-samtale   har   en   
medarbejder   fremsat   et   ønske   om   at   gå   
op   i   �d.   
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O   =   orientering   /   D   =   drø�else   /   B   =   beslutning   

Personalet   skal   ud   og   sejle   på   fredag   
som   en   del   af   sommerafslutningen.   

  
Nyt   fra   lærergruppen   Ida   5   O   Der   er   a�oldt   sidste   lærermøde,   men   

der   har   generelt   været   mangel   på   disse   
møder.   Temaerne   om   lejerskoledage   og   
musical   er   blevet   evalueret,   der   var   
generel   �lfredshed,   trods   anderledes   
afvikling   i   forhold   �l   Covid-19   
restrik�onerne.   Men   god   fælles   
oplevelse.   Mange   gode   
�lbagemeldinger   fra   forældre.   
Planlægning   er   sket   decentralt   og   
spontant,   derfor   har   det   været   svært   at   
lang�dsplanlægge.   Friskoletanken   er   
under   pres,   men   dejligt   at   sommerferie   
afslutningen   har   kunnet   gennemføres.   

  
Nyt   fra   daglig   leder   Rie   5   O   Alle   glæder   sig   �l   ferie,   men   klør   på   

med   dagligdagens   opgaver.   Man   er   lidt   
bagud   med   de   pædagogiske   læreplaner,   
men   de�e   forventes   indhentet   inden   for   
kort   �d.   

  
Sommerfest   og   forældremøde   a�oldt   i   
sidste   uge.   Der   er   valgt   forældreråd:   

  
Trine   Christensen   
Camilla   Stockholm   
Lo�e   Gommesen   
Karen   Sko�e   
Første   møde   a�alt   �l   sidst   i   august.   

  
Der   har   været   a�oldt   personalemøde.   
Det   er   beslu�et   at   fastholde   nogle   af   de   
hygiejneregler   der   har   været   
prak�seret,   blandt   andet   sprit   ved   
lågen,   begrænset   adgang   for   forældre   
indendørs   og   hygiejne   ved   bleski�.   
Håndvask   ved   ankomst   fastholdes.   

  
Blomsterfes�val   har   gjort   at   alle   krukker   
og   kummer   er   flo�e.   Ny   tradi�on.   

  
En   personale   er   blevet   �lbudt   
diplommodul.   Betaling   a�oldes   af   FMK.   
Ønske   om   at   fast   vikar   forlænges   og   der   
er   undersøgelse   i   gang   af   de�e.   
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O   =   orientering   /   D   =   drø�else   /   B   =   beslutning   

Årsplan   er   under   udarbejdelse.   
  

Medarbejdersamtale   med   den   sidst   
ansa�e   medarbejder.   Der   er   �lfredshed   
og   gode   bemærkninger   fra   Rie.   

  
Nyt   fra   personale   i   BH/   vuggestue   Rie     5   O   Intet   nyt…   er   godt   nyt!   

Økonomi   Michaël   5   O   Budgetopfølgning   er   under   
udarbejdelse.   Michaël   refererer.   Vi   er   
lidt   bagud   i   forhold   �l   budget   i   
forbindelse   med   vedligeholdelse.   
Mindre   afvigelser   af   løn   i   børnehave   og   
vuggestue   og   skole.     

  
Ingen   bekymring.     

  

Forældrebetaling   børnehave   og   
vuggestue.   

Alle     5   B   
Den   kommunale   takst   for   børnehave   og   
vuggestue   s�ger   fra   1/8   2021:   

Børnehave:   fra   1.993   kr.   �l   2.087   kr.   

Vuggestue:   fra   3.403   kr.   �l   3.587kr.   

Bestyrelsen   har   �dliger   beslu�et   at   
følge   den   kommunale   takst.   

Rie   oplyser   at   s�gningerne   kommer   som   
følge   at   beslutninger   om   
minimumsnormering   og   at   en   s�gning   
af   forældrebetaling   er   en   del   af   denne   
løsning.   

Bestyrelsen   beslu�er   at   følge   den   
kommunale   takst.   

Status   på     
Køb   af   Elmevænget   7   

  
  

Henrik   5   O/B   Mail   fra   FMK   jurist   i   forhold   �l   køb   af   
ejendommen   Elmevænget   7,   der   skal   i   
offentligt   udbud.   FMK   er   meddelt   at   vi   
gerne   vil   afgive   et   bud.     

  
Intet   yderligere   fra   FMK   

  
Henrik   har   ha�   kontakt   med   banken   og   
der   er   posi�ve   �lkendegivelser   omkring   
optagelse   af   lån.   Henrik   og   Michaël   taler   
videre   med   banken.   
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SFO   
Skolebus   
Betaling     

Henrik   10   D/B   Elev   i   gruppe   2   har   en   udfordring   med   
vente�d   på   buskørsel   2   dage   om   ugen   
og   har   derfor   behov   for   at   være   på   
skolen.   Henrik   forespørger   hvordan   vi   
forholder   os   �l   de�e   i   forhold   �l   SFO.   
Det   beslu�es   at   der   laves   en   
�llægsa�ale   i   forbindelse   med   
�lmelding   �l   buskørsel   på   det   konkrete   
antal   dage   hvor   der   er   vente�d.   

  
Status   på   madordning     Michaël/ 

S�ne     
5   O   Der   har   været   a�oldt   møde   med   

formanden   for   forsamlingshuset   og   
forpagteren.   Der   var   en   god   dialog   og   
flere   konkrete   forslag.   Et   udgangspunkt   
for   det   videre   arbejde   kan   være   en   pris   
på   25   kr.   pr.   mål�d.   og   forsamlingshuset   
er   interesseret   i   det   videre   arbejde.   

  
Status   på   Domea   og   Hededanmark   
udenomsarealer     

Michaël/   
Ole   

5   O   Møde   med   formanden   for  
Grundejerforeningen   Fællesskabet   og   
a�laring   af   baggrund   for   opsigelse   af   
samarbejdsa�ale.   Der   skal   a�oldes   et   
møde   mellem   os   og   Domea,   men   de�e   
er   endnu   ikke   planlagt.   

  
Michaël   har   ha�   møde   med   
Hededanmark   og   deres   �lgang   �l   at   løse  
opgaven   med   vedligeholdelse   var   meget   
posi�v.   Hededanmark   vil   fremsende   et   
bud   med   udspecificeret   opgaveløsning   i   
forhold   �l   de   forskellige   opgaver.   

  
Ansæ�else   af   ny   
buschauffør/   mad   i    BH/   pedel     

Alle     15   D/B   Madlavning   i   børnehave   og   vuggestue   
fungerer,   men   der   er   et   ønske   om   at   der   
kommer   en   fast   personale   �l   denne   
opgave.     

  
Der   var   en   bred   drø�else   af   mulige   
løsninger,   men   enighed   om   at   emnet   er   
for   komplekst   �l   at   løse   på   de�e   
bestyrelsesmøde.   S�ne,   Michaël,   Rie   og   
Henrik   går   sammen   om   at   fremsæ�e   
konkrete   løsningsforslag.   

  
Det   beslu�es   dog   at   Henrik   kan   sæ�e   
gang   i   en   proces   for   at   finde   en   
buschauffør   �l   1.   august   2021   uden   at   
skulle   tænke   de   øvrige   behov   ind.   
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O   =   orientering   /   D   =   drø�else   /   B   =   beslutning   

Dato   for   bestyrelsesmøder   Alle       Plan   for   bestyrelsesåret   2021/2022:     
  

Bestyrelsen   deltager   i   første   skoledag   
søndag   den   8.   august   kl.   10-12.   

  
31/8   2021   kl.   18.00   bestyrelsesmøde   
(børnehaven)   

  
11/9   2021   arbejdsdag   

  
15/11   2021   kl.   19.00   bestyrelsesmøde   
(skolen)   

  
9/12   2021   bestyrelseskursus   

  
14/1   2022   kl.   17.00   bestyrelsesmøde   
hos   Ole   og   e�erfølgende   julefrokost.  

  
2/3   2022   kl.   19.00   bestyrelsesmøde   
(børnehave)   

  
5/4   2022   kl.   19.00   bestyrelsesmøde   
(skolen)   

  
20/4   2022   generalforsamling   

  
21/5   2022   arbejdsdag   

  
Bestyrelseskursus     

  
Alle       9/12   Kl.   17-20   

  
S�ne   �lmelder   og   gør   
Friskoleforeningen   opmærksom   på   at   vi  
gerne   vil   høre   noget   om   det   at   drive   
børnehave.   

  
Sdr.   Nærå   Friskole   (Årslev,   Fyn)   
h�ps://www.friskolerne.dk/kurser-og- 
arrangementer/kursus/bestyrelseskurs 
us-for-friskoler-sdr-naeraa-friskole_21F 
S31   

  
Vedligeholdelse(splan)   

●   
Michaël   5   D/B   Michaël   har   været   rundt   og   besig�ge   

skolen   sammen   med   to   firmaer.   Det   ene   
firma   er   kommet   med   et   bud.   Pris:   
3.760   kr.   for   at   få   lavet   en   10-årig   
vedligeholdesplan   for   skolen.     

  
Bestyrelsen   godkender   at   der   
udarbejdes   en   vedligeholdelsesplan.   

https://www.friskolerne.dk/kurser-og-arrangementer/kursus/bestyrelseskursus-for-friskoler-sdr-naeraa-friskole_21FS31
https://www.friskolerne.dk/kurser-og-arrangementer/kursus/bestyrelseskursus-for-friskoler-sdr-naeraa-friskole_21FS31
https://www.friskolerne.dk/kurser-og-arrangementer/kursus/bestyrelseskursus-for-friskoler-sdr-naeraa-friskole_21FS31
https://www.friskolerne.dk/kurser-og-arrangementer/kursus/bestyrelseskursus-for-friskoler-sdr-naeraa-friskole_21FS31
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Det   inds�lles   �l   bestyrelsen   at   der   
afsæ�es   100.000   kr.   �l   pædagogisk   
vedligeholdelse.   Henrik   og   lærerne   får   
frie   rammer   �l   at   disponere   over   
beløbet.   Der   resterende   ca.   300.000   kr.   
�l   det   øvrige   (kedelige)   vedligeholdelse   i   
budge�et   i   år.   

  
Bestyrelsen   godkender   inds�llingen.   

  
Ak�viteter   i   passeren   �l   næste   
skoleår   

  
  
  
  

Michaël   5   B   Michaël   har   talt   med   CulturArte   (dem   
som   lavet   Samba   workshop   �l   
Kulturkaravanen)   om   et   samarbejde   
omkring   ak�viteter   i   passeren   (og   også   
for   de   store).   Det   er   de   meget   
interesseret   i.   Og   har   gode   erfaringer   og   
masser   af   gode   idéer   omkring   musik,   
bevægelse   med   mere.   

  
Bestyrelsen   godkendet   at   Michaël   
arbejder   videre   med   planerne   i   et   
samarbejde   med   Henrik.   

  
Eventuelt   Alle       Forældre   har   givet   udtryk   for   

manglende   punktlighed   i   forhold   �l   
skolestart.   

  
Forældre   har   give   udtryk   for   mange   
hyggedage   i   skole�den.   

  
Maja   orienterede   om   PR   projektet   og   
projekt   omkring   skolens   fysiske   udtryk.   
Maja   har   samlet   en   mindre   gruppe   der   
vil   fremlægge   konkrete   idéer.   Maja   
forespørger   om   nedsæ�else   af   udvalg.   
Maja   modtager   gerne   forslag   �l   
personer   i   forældrekredsen   eller   
lignende   der   kan   arbejde   med   foto,   
grafik,   web   eller   lignende   vil   Maja   gerne   
kontaktes.   

  
Åben   skole.   Forslag   om   at   der   inviteres   
ind   i   forbindelse   med   arrangementer   i   
skolen,   så   der   er   liv   og   der   sker   noget   på   
skolen.   De�e   kan   blive   for   eksempel   
25/9   2021   og   eventuelt   forudgået   af   en   
informa�onsa�en   hvor   interesserede   
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Dato   22-06-21   

Underskri�er     

  

  

Formand  Næs�ormand   

S�ne   Marie   Kjærgaard    Ole   Vinding   Laulund   

------------------------------- ----------------------------------   

  

Økonomiansvarlig Bestyrelsesmedlem   

Michaël   Desveaux Maja   Caspersen   

  

------------------------------- -------------------------------   

  

Bestyrelsesmedlem     

Marissa   Vigl   

-----------------------------------   

  

  

O   =   orientering   /   D   =   drø�else   /   B   =   beslutning   

e�erfølgende   bliver   skrevet   op   og   
indbudt.   

  




