
HAASTRUP   FRISKOLE   
BØRNEHAVE   &   VUGGESTUE   

  

Dagsorden   for   bestyrelsesmøde   i   Haastrup   Friskole,   Børnehave   og   Vuggestue.   

Dato:   16   12   2020   kl.   20.00   

Sted: Google   Meet   

  

Deltagere: Henrik,   Rie,   Thomas,   Chris�an,   Michaël,   S�ne,   Ole   

A�ud:   

  

Næste   møde   d.   03/02-2021   kl.   17.00   

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

Punkt   Ejer   Tid   Plan  Referat   
          

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

Godkendelse   af   dagsorden   ordstyrer   1   B   Godkendt.   

Godkendelse   af   budget    2021   
Budget   for   skolen   blev   fremlagt   på   
sidste   møde     
Budge�et   kan   godkendes   for   skolen   
såfremt,   at   Finansloven    er   blevet   
vedtages   uden   betydende   ændringer.   

  
Budget   for   børnehave   og   vuggestue   
er   ligeledes   fremlagt   på   sidste   møde.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Forældrebetaling   i   50   uger:   
  
  
  

Alle   20   B   Finansloven   er   vedtaget.   Taksterner   
offentligjort   -   Konsekvens   er   ca.   100   tkr.   
reducerede   indtægter.   Er   reduceret   på   
hensæ�else   �l   vedligeholdelse.   

  
Michaël   og   Je�e   har   talt   med   
Friskoleforeningen   og   Revision   (EY)   om   
regnskabsføring.   Et   underskud   i   
Børnehave   og   Vuggestue   skal   “blot”   
forklares.   Det   har   vi   gode   argumenter   
for   og   dermed   er   de�e   ikke   noget   
problem.   

  
Opdateret   budget    (link)   også   med   
mindre   justeringer   bl.a.   vedr.   lønbudget   
på   udegruppen   som   Je�e   har   fået   
beregnet   mere   præcis.   

  
I   forhold   �l   forældrebetaling   så   kan   
Kommunen   kan   kun   køre   med   11   eller   
12   måneder.   Det   er   ikke   beregnet   
yderligere.   

  
Budget   for   2021   godkendes   af   en   enig   
bestyrelse.   

https://drive.google.com/file/d/11TGL8XYrLp7mK8JNMgWSFaZAKAxnBbkj/view?usp=sharing
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O   =   orientering   /   D   =   drø�else   /   B   =   beslutning   

Status   på   udegruppe   
Dato   for   hvornår   “vi   går   i   lu�en”     
Hvilke   fortælling   skal   vi   ha   udbredt   
og   hvordan.     

Rie/   
Henrik     

10   D   Der   er   endnu   ikke   kommet   svar   fra   
kommunen   i   forhold   �l   opjustering   af   
børnetallet.   De�e   er   afgørende   for   at   
der   kan   sæ�es   en   opstartsdato.   

  
Der   skal   s�lles   en   ny   dri�sgaran�   for   en   
5   årig   periode.   Henrik   har   kontaktet   
kredi�oreningen,   men   ikke   fået   svar   
endnu.   

  
Rie   og   Henrik   laver   et   oplæg   om   
hvordan   udegruppen   kan   markedsføres   
og   hvilken   historie   der   skal   fortælles   ud   
af   �l.   Michaël   og   Chris�an   vil   gerne   se   
på   layout   �l   de�e.   

  
Distribu�onskanaler;   postkort,   
pressemeddelse,   orientering   af   
forældre,   facebook,   hjemmesiden,   Det   
Rig�ge   Faaborg.   

Samarbejdsa�ale   vedr.   
Grundejerforening   

  
  
  
    

Michaël   10   B   Det   inds�lles   at    samarbejdsa�alen   
“Grundejerforeningen   Fællesskabet   
Håstrup”    opsiges.   Samarbejdsa�alen   
kan   opsiges   med   ½   års   varsel.   

  
Som   �dligere   nævnt,   er   a�alen   som   den   
er   udformet   formentlig   ulovlig,   idet   det   
ikke   kan   dokumenteres   at   den   er   
indgået   på   “sædvanlige   markedsvilkår”.   

  
Der   henvises   �l    Bekendtgørelse   af   lov   
om   friskoler   og   private   grundskoler   m.v.   
§18   stk.3   samt   vores    Vedtægter    §14.   

  
Det   beslu�es   at   formanden   for   
Grundejerforeningen   Fællesskabet   
Håstrup   indkaldes   �l   et   møde   primo   
januar   med   henblik   på   orientering   om   
ovenstående   og   aflevering   af   
opsigelsen.   Michaël   udarbejder   et   
udkast   opsigelsen   der   skal   godkendes   af   
bestyrelsen.   

Udviklingsplanen   for   Haastrup   
Børnehave,   Vuggestue   og   Friskolens   
involvering   /   ønsker   

Michaël   10   D   Der   er   udarbejdet   en   landsby   analyse   
der   har   peget   på   udviklingsmuligheder   i   
landsbyer   i   FMK.   Udviklingsrådet   har   
ansøgt   om   at   Haastrup   bliver   
pilotlandsby   og   få   lavet   en   
udviklingsplan.   Der   er   nedsat   en   
styregruppe   der   skal   arbejde   med   de�e.   

https://drive.google.com/file/d/1N8d20F6YOokvlltbBb0TkSqmsoZ8rmQH/view
https://drive.google.com/file/d/1N8d20F6YOokvlltbBb0TkSqmsoZ8rmQH/view
https://drive.google.com/file/d/1N8d20F6YOokvlltbBb0TkSqmsoZ8rmQH/view
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/816
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/816
https://6b6402db-b2fd-44f1-96b3-f4c3923bfba4.filesusr.com/ugd/984672_1e02075ce10942f4a0d2d4ecba2a703f.pdf
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O   =   orientering   /   D   =   drø�else   /   B   =   beslutning   

Der   er   forslag   om   en   madordning   som   
skolen   bør   være   en   del   af.   Der   er   behov   
for   inddragelse   af   børn,   unge   og   skolen.   
Bestyrelsen   er   posi�ve   overfor   de�e.   

  
Der   er   generelt   en   posi�v   holdning   �l   at   
skolen   og   lokalerne   kan   indtænkes   som   
omdrejningspunkt   for   forskellige   
ak�viteter   i   byen.   

Nyt   møde   om   værdi/vision.     
Mødet   den   30.   oktober.   blev   aflyst,   
hvad   nu?     
Ny   dato?   

Alle   5   D   S�ne   indkalder   �l   en   virtuel   workshop   i   
januar   eventuelt   med   en   indledningsvis   
brainstorm   hvor   alle   kommer   med   idéer  
og   forslag   �l   visioner   om   frem�den   for   
skolen,   børnehave   og   vuggestue.   

Elevråd   
Skal   friskole   have   et   elevråd?   
Hvilke   elever   er   i   elevråd?   

Michaël/   
Henrik     

5   O   Der   er   et   elevråd   på   skolen,   men   kun   
a�oldt   enkelte   møder.   Eleverne   har   
ikke   selv   givet   udtryk   for   et   behov   i   det   
de   har   mulighed   for   at   komme   frem   
med   de   �ng   de   har   behov   for.   

  
Elevrådet   i   den   tradi�onelle   form   kan   
måske   ændres   således   at   det   passer   ind   
i   den   virkelighed   der   er   på   Haastrup   
Friskole.   Der   foreslås   et   valgfag   om   
demokra�,   bestyrelsesarbejde,   
samarbejde   og   lignende.   

Kommunika�on   
Opfølgning   på   diskussion   om   de   
lange/mange   mails.   Hvordan   sikres   
god   kommunika�on,   inddragelse,   
udveksling   af   idéer   mv.   i   bestyrelsen   
og   med   ledelsen   mm.?   

  

Michaël   10   D   E-mail   er   �l   orientering   og   
informa�onsudveksling,   men   ikke   �l   
beslutninger.   

  
Ved   opre�else   af   punkter   i   dagsorden   
skal   der   skrives   en   kort   sagsfrems�lling   
som   orientering   �l   punktet.   

  
  

Eventuelt   
  

alle       S�ne   har   ordnet   personalejulegaverne   
og   lavet   kort,   de   bliver   uddelt   �l   
personalet   i   morgen.   

  
Henrik   har   ha�   LUS   samtale,   men   der   
mangler   et   enkelt   punkt.   S�ne   og   
Henrik   mødes   om   de�e   på   fredag.   


