
HAASTRUP FRISKOLE 
BØRNEHAVE & VUGGESTUE 

O = orientering / D = drøftelse / B = beslutning 

 

Referat for bestyrelsesmøde i Haastrup Friskole, Børnehave og Vuggestue. 

Dato:  20-04-21 kl. 20.00 

Sted: Google Meet 

 

Deltagere: Stine, Ole, Henrik, Christian, Ida, Michaël, Rie 

Afbud:  Thomas 

Generalforsamling : 18/05- 21 kl.19. 00 

Punkt Ejer Tid Plan Referat 
     
Valg af ordstyrer og referent alle 1 B Stine valgt til ordstyrer. 

Ole valgt til referent. 

Godkendelse af dagsorden ordstyrer 1 B Godkendt uden bemærkninger. 

Nyt fra skoleleder 
 
 
 

Henrik 10 O Henrik har været i dialog med 
kommunen omkring test af 
personale og elever over 12 år. Det er 
en kommunal opgave, men det de 
tilbyder er at uddanne lokalt personale 
til at foretage testningen og 
testkit. Det er friskolerne i fmk ikke 
tilfredse med og de forskellige 
fagforeninger er også uenige i at vi 
skal/kan"pålægges" denne opgave. 
 
Derfor er der indgået en aftale med 
Falck om testning og det vil koste 
ca 33.000kr om måneden fordelt på 
antal tests(ca 35 kr pr test. Vores 
udgift vil ligge på omkring 1400 kr. pr 
uge. Argumentet for dette er 
tryghed blandt både forældre og 
personale ift at opfordre til selv at 
blive testet 2 gange ugentligt på de 
offentlige teststeder. Henrik mener 
også, at det er et rigtig godt signal at 
sende til forældre og personale 
og samfund, nemlig at vi gerne påtager 
os det menneskelige og 
samfundsmæssige ansvar for dette. 
Henrik vil så løbende vurdere på 
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udgifterne, mere genåbning og 
eventuel 
refusion.Vaccinationskalenderen løber 
til primo august. 10 uger til 
sommerferien (26. juni – 8. august) 
giver en udgift på ca. 14.000 kr.  
 
Der er fundet en løsning i forhold til 
undervisning i musik, samt musik i 
forbindelse med eventuel musical, 
dette frigør timer fra Henrik. 
 
Den ene buschauffør har tidligere 
meddelt sin afgang og ønsker ikke at 
fortsætte frem til sommerferien. Henrik 
vil gå i dialog med jobcentret om hvilke 
muligheder der kan være aktuelle. 
 

Nyt fra lærergruppen Ida 10 O Nordplus Projektet er gået i gang. 
Gruppe 4 skulle have været afsted i 
sidste uge, men dette er udsat til efter 
sommerferien. Dermed er der enkelte 
elever der ikke kan deltage og nye fra 7 
klasse vil skulle fylde de ledige pladser 
ud. Der arbejdes fagligt med forskellige 
temaer omkring de to lande, Grønland 
og Litauen. 
 
Der arbejdes på alternativer  til den 
planlagte lejrskole, formentligt med 
forskellige udflugter. 
 
Møde i musicalgruppen den kommende 
torsdag i forbindelse med den videre 
planlægning af dette. 
 
Gruppe 3 og 4 er tilfredse med at være 
tilbage igen, dette gælder både blandt 
elever og lærere. Undervisningen 
kræver omstillingsparathed i forhold til 
løbende ændringer i retningslinjerne. 
Det har været meget fagligt under 
nedlukningen, derfor mere fokus på 
oplevelser og socialt samvær. 
 

Nyt fra daglig leder Rie 10 O Der er ansat en ny personale som 
pædagogmedhjælper i en 
tidsbegrænset stilling på 15 pr. uge.  
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Der er tilfredshed med test på 
arbejdspladsen blandt leder og 
personale i forhold til 2 test pr. uge.  
 
Der afholdes ansættelsessamtaler den 
28/4. Der er indkaldt 4 kandidater. 
 
Der er startet 2 nye børn og er faldet 
hurtigt til i børnehaven. 
 
Tidlig-SFO er kommet godt i gang og 
ved at finde ind i skolens rytme. Der er 
kommet endnu en elev i gruppen, der 
dermed er oppe på 11 elever. 
 
Rie har endnu ikke modtaget tilbud på 
renovering i børnehave og vuggestue. 
Michaël vil lave en opfølgning omkring 
dette. 
 
Henrik afventer fortsat svar fra FMK 
omkring uafsluttet byggesag på 
Elmevænget og deraf tilretning af 
børnetal. 
 
Rie og Henrik giver en kort status på 
planerne for en udegruppe. 
  

Nyt fra personale i BH/ vuggestue Rie  10 O Intet nyt fra personalet, men Rie 
orienterer kort om hverdagen. 
Personalet ser frem til at der ansættes 
en ny kollega. Rie oplever at personalet 
er gode til at byde ind og sige deres 
meninger om de daglige opgaver i 
børnehave og vuggestue. 
 

Økonomi 
Årsrapporten skal gerne godkendes 
og underskrives digitalt. 

Michaël 15 B Der er ingen bemærkninger fra 
revisoren i forbindelse med 
årsrapporten.  
 
Der er et positivt resultat for 2020 og 
bedre end prognoserne fra efteråret 
antydede. 
 
Der er en god likviditet, men vi betaler 
negative renter og der er midler, for 
eksempel til Nordplus projektet, som 
ikke kan komme ud at virke. 
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Fripladstilskud kriterier 
Jette har lavet lavet et udkast  

Stine  5 B Udkastet blev drøftet og bestyrelsens 
indstilling er; at eventuelt 
overskydende tilskud fordeles ligeligt 
mellem de familier der har været 
berettiget til fripladstilskud i det 
indeværende år.  

Udlejning bolig  
 
 
https://drive.google.com/file/d/1apy
DtAhh75qS9_wi1jaKAlomerZuHg85/
view?usp=sharing 
 
 

Henrik 
Alle  

10 D Revisoren har påpeget, at det ikke er 
lovligt at udleje skoles boligen som det 
sker i dag. 
 
Bestyrelsen har drøftet situationen 
kort, men udskyder foreløbigt en 
beslutning til der er udarbejdet en 
finansiel strategi for Haastrup Friskole, 
Børnehave og vuggestue. 

Elevfordeling til kommende skoleår  
. 
 
 
 

Henrik 
Michaël 
Alle 

10 D/B Henrik foreslår at der i den kommende 
skoleår oprettes 5 grupper i form af  (0-
1, 2-3, 4-5, 6-7 og 8-9). 
 
Elevfordelingen vil se således ud: 
 
grp 1- 19 elever 
 
grp 2- 13 elever 
 
grp 3- 13 elever 
 
grp 4 15 elever 
 
grp 5 16 elever 
 
Det vil give en udfordring i forhold til at 
have 2 lærere på i de fleste timer, men 
her kan en løsning være en 
årspraktikant der aflønnes på 
første løntrin og typisk læser 75%. 
Henrik kan se at der er mulighed for at 
få undervisere inden for de relevante 
fag. 
 
En beregning af udgiften har vist en 
udgift på ca. 31.000 kr. / mnd + 
pers.relaterede udgifter. Ca. 180.000 kr. 
for 2021. 
 
Det besluttes at Henrik kan gå videre 
med ansættelse af en årsvikar og at der 
oprettes 5 grupper i det kommende 
skoleår 2021/2022. Bestyrelsen ser 
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gerne, at bestyrelsen fremadrettet 
inddrages i denne proces tidligere med 
henblik på at indgå i en dialog hvor der 
ses på alternative muligheder.  
 
Det besluttes at oprette et åben skole 
arrangement der annonceres via 
Facebook med særligt fokus på 2-3 
klasse og 3-4 klasse. 

Vedtægter i BH og vuggestue   Christian 
Stine  

10 B §9, §10 og §11 er blevet revideret og 
bestyrelsen orienteres om forslag til 
vedtægtsændringer der skal vedtages 
på den kommende generalforsamling. 
 
Michaël påpeger, at der mangler en 
henvisning i vedtægterne for Haastrup 
Friskole til bilag med vedtægter for 
Haastrup Børnehave og Vuggestue, 
under §1. 
 
Ordlyden af §6 ændres. 

Status på Madordning  Michaël 
Stine  

5 O Afventer endelig tilbagemelding fra 
forpagter fra forsamlingshuset. 
Forsamlingshusets bestyrelse er 
positive. Der pågår dialog om emnet 
med bestyrelsen. 

Generalforsamling/ brev til forældre  Ole  
Stine  

5 O Der er lagt et skriv ud op Viggo’s 
opslagstavle der kort beskriver 
bestyrelsens arbejde, samt at der søges 
efter 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 
suppleanter til den kommende 
generalforsamling. 
 
Der indkaldes til generalforsamling til 
den 18/5 senest torsdag i denne uge. 

Resultatløn 
 

Ole  
Stine 

5 O Revisor skal have en skriftlig 
begrundelse for udbetaling af 
resultatløn til skoleleder. 

Indefrosne feriepenge 
 

Michaël 5 B Det besluttes at de skyldige indefrosne 
feriepenge udbetales til 
Lønmodtagernes Feriemidler allerede 
nu frem for pr 31/12/2021. Det for at 
spare på renteudgifterne (har brugt ca. 
4.000 kr. på negative renter i 1. kvt.). 
Pengene er sparet op og derfor vil dette 
ikke have nogen umiddelbare 
konsekvenser for økonomien i 2021. 
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Ny medlem af skolekredsen 
 
 
 

Michaël 2 B Ansøger anmoder om optagelse i 
skolekredsen. 
 
Bestyrelsen godkender dette. 

Eventuelt 
 

alle    

  

Dato 27-04-21 

Underskrifter  

 

 

Formand      Næstformand 

Stine Marie Kjærgaard     Ole Vinding Laulund 
             
 -------------------------------     ---------------------------------- 

 

Økonomiansvarlig     Teknisk  ansvarlig 

Michael Desveaux     Thomas Smith-Sørensen  

 

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

 

Børnehave/vuggestue repræsentant 

Christian Thode-Jessen 

 

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

 

 


