
HAASTRUP  FRISKOLE
_____________________________________SMÅT ER GODT___

- Skolen for

nat
u

r, musik og bevægelse

Bestyrelsesmøde Mandag d. 20/8 – 2018 kl. 16.30 på skolen

Referat

Deltagere: Carina, Mai, Henrik, Thomas, Rie, Maria, Stine, Rie
Afbud: Michael, Joy, Allan

1. Godkendelse af dagorden
Godkendt

2. Godkendelse og underskrift af sidste referat
Godkendt

3. Siden sidst / indkomne punkter!
Forberedelse til forældremøderne
Bestyrelsen skal være repræsenteret via alle forældremøder. 
Vi fortæller om vore opgaver på, i og omkring skolen og hvad forældrene kan forvente 
af bestyrelsen samt hvad vore forventninger er af forældrene. Vi hjælper med at komme 
på Intra – mindre kursus måske. Vi skal udlevere kompetencelister som skal udfyldes på 
stedet.
Fordeling;
Gr. 1 -  xx/xx Maria & Thomas
Gr. 2 – 17/9 Carina & Stine
Gr. 3 – 19/9 Stine & Joy
Gr. 4 – 18/9 Maria & Rie

Samme procedure laver (tilrettet) for Børnehaven / Vuggestuen.

Forslag til borgerbudget
Maria deltog i mødet. Der er kr. 23.000 i puljen som kan søges – om man søger 50 % 
eller 100% vides ikke endnu. Rie ønsker sig en cykel til Børnehaven / Vuggestuen.
Vi ansøger med hjælp fra Marion.

Generalforsamling 
Grundejerforeningen, Henrik og Stine deltager
De forhører sig især om Domea aftalen. Vi følger op d 2/10.

Fælleskasse / klassekasser
Er som tidligere besluttet af bestyrelsen.

Overskud fra arrangementer i alle grupper (i aktivitetskalenderen) går til Fælleskassen
Klassekasser kan laves ved indbetaling eller ved nye tiltag.

Ældste gruppe har deres klassekasse med Juletræspinde / Juledekorationer – som 



opsparing til udenlandstur.

4. Kommende arrangementer 
Skolelørdag og FF    8/9-2018  kl 9-14
Gr. 3 arrangere FF

5. Hjemmesiden/Intra/FB
Aktivitetskalender er ved at blive lagt ind på Intra.

6. Økonomi
Thomas har ”booket” en gennemgang med Jette på kontoret og ved næste 
Bestyrelsesmøde laver han en gennemgang for os.
Økonomi omkring arbejdsdage ?? Støtteforeningen kan jo kontaktes for støtte til 
forplejning på arbejdsdage.

7. Teknisk udvalg 
Hækken ud til Bygaden / Solveigs hus skal lægges ned for bedre udsyn
ved næste arbejdsdag.

Datoer for arbejdsdage 10/11 Indendørs
 27/4 Udendørs

Hjælpemidler til Julie – evt en rampe til døren ved ældste, skal vi søge ved borgetbudget 
eller ??

8. Nyt fra leder
Rygning foregår i bålhytten hvis man har tilladelse med hjemmefra. Man må IKKE tage 
nogle med derned.
Buschauffør ansat, Peter 62 år – en rigtig ”alt mulig mand”
Muligvis en flexjobber på vej til Børnehaven, Jette skal lige ind over det økonomiske.
Gruppelejr / Fælleslejr hvert 2 år.  Fremover bliver der kun fælleslejr.
Der kommer en lærer repr. med til næste møde.
Alle nyansatte er kommet rigtig godt i gang og er glade for deres hverdag på vor skole.

9. Nyt fra lærere
  Udgår.

10. Nyt fra Børnehaven
Mange nye børn og flere på vej, 1/11-2018 vil vi være 19 børnehavebørn og 5 
Vuggestuebørn.
Helmut er stadig sygemeldt.

11. Evt.
Der bliver lavet et brev omkring skolekreds, hvad er det – indmeldelse – indflydelse – 
støtte mm. Brevet husstandsomdeles og vedlægges Udkigsposten.

Der ønskes kage fremover til bestyrelsesmøderne, Carina tager med til næste møde.
Referat ønskes hurtigt efter mødet.

Næste bestyrelsesmøder

2. oktober kl. 17.00 



13. november kl. 17:00


