
HAASTRUP  FRISKOLE
_____________________________________SMÅT ER GODT___

- Skolen for

nat
u

r, musik og bevægelse

Bestyrelsesmøde            Mandag d. 2/10 – 2018 kl. 17:00 på skolen

Referat

Deltagere: Carina, Mia, Henrik, Thomas, Rie, Maria, Stine, Michael, Joy og Lea
Afbud: Rie og Allan

1. Godkendelse af dagorden
Godkendt

2. Godkendelse og underskrift af sidste referat
Godkendt referat underskrift venter til næste gang.

3. Siden sidst / indkomne punkter!

Opfølgning på forældremøderne. 
Det er gået fint. Lærerne har ment at det var ok, at bestyrelsen havde et punktog har kunne 
formidle information forældre til forældre. Det har givet gode tilbagemeldinger til pædagogisk dag 
og arbejdsdag, samt indsamling til kompetancelister. De bliver gemt på kontoret i 
bestyrelsesmappen. 

4. Kommende arrangementer 

Pædagogisk dag d. 2. november
Stine, Thomas og Maria er tovholdere. Derudover er Diana, Sune og Anne tilmeldt. 
Arbejdsdag d. 10. november.
Stine laver indbydelse som bliver sendt ud på intre samt fredagsbrev. 
Vi går efter at lave fælles frokost buffé kreeret af en arbejdsgruppe på dagen. Vi vil 
søgestøtteforeningen om udgifter til forplejning. 

Henrik laver endelig arbejdsopgave liste.

Michael laver aftale med Solveig om hækken ud til Bygaden. 

5. Hjemmesiden/Intra/FB

Linet vil arbejde på at plotte aktivitetskalenderen ind på Intras kalender. Det er omstændigt og 
hvis hun har brug for hjælp, må hun sige til. 

Invitationer til FF’er og andre arrangementer skal sendes til Rie, så hun kan hænge op i 
børnehaven. 



6. Økonomi

Thomas har holdt møde med Jette sekretær og modtaget de nyeste opdaterede tal fra budgettet. 
Der er budgetteret for lavt i forhold til undervisningsmaterialer, da der er indkøbt nye engelsk og 
tysk bøger. Dette forklares med en øgede tilgang af elever og forældet materiale. For at være 
omverdensopdateret bliver skolen nød til at være tilmeldt forskellige online portaler. 
Inventarposten er overskredet og bør øges til næste år. 
Ligeledes er vedligeholdelseskontoen overskredet og vi skal tage stilling til om den skal forhøjes. 
Eventuelt fremadrettet, kunne skolen tilbyde computere eller Ipads til overbygningseleverne.

Børnehavens vikarudgifter vil sandsynligvis overskrides yderligere på grund af de to 
langtidssygemeldinger. Dette er helt forståeligt. 
Madbudgettet skal justeret og eventuelt sætte madpengene op. 

Skal vi sætte udlejningsboligen til salg? En ejendomsmægler kunne komme med en vurdering. 

Den gamle bus kræver 25.000 kr for at gå igennem syn her til november. Der er kø til busserne, så
vi har meget brug for en bus til 20 personer. 

Det skal undersøges hvad en ny bus vil koste, leasing aftale, sponsorater gennem udviklingsrådet. 

Marion har lavet ansøgning til borgerbudgettet om en elcykel til børnehaven på 10.000 kr
Maria har lavet en ansøgning fra skolen til nye cykler, mooncars og wavebords på 5000 kr.

Vi kan søge Slå til puljen, for at få udvidet klatrevæggen. Ansøgningerne findes på kommunens 
hjemmeside. 

7. Teknisk udvalg 

Michael vil sætte en ny dør i ved børnehaven samt sætte projektorer op på skolen.

8. Nyt fra leder

Der har været besøg af den nye revisor og assistent. De vil gerne have kommende datoer for vores
bestyrelsesmøder. 
De bliver som følger:
Tirsdag d. 3. november kl. 17.30
Fredag d. 14. december kl. 17.30 – Vi skal hygge med lidt godt at spise og drikke. 
Tirsdag d. 22. januar kl. 17.30
Tirsdag d. 5. marts kl. 17.30
Generalforsamling d. 26. marts. 

9. Nyt fra lærere
 

Det har været en travl opstart med en glad lærestab. 
Det har været en forrygende emneuge, hvor vi til næste år vil inddrage byen endnu mere.
Det vil blive en anden tidsperiode. 

Det arbejdes med Håstrups legehelte med helte træning. 

Der vil komme filosofi på skemaet, tilpasset de forskellige grupper. Dette med inspiration fra 
Hjemly. 



Gruppe 1 og 2 laver udstilling til kirken. Søndag d. 9. december vil der være fernisering. 

10. Nyt fra Børnehaven

Der har været afholdt forældremøde i børnehaven og forældrerødderne blev Marion, Helle, Nellie 
og Trine. 
Der skal sendes tavshedspligts erklæringer til Marion. 4 stk.
Rie skal holde møde med virksomhedskonsulent, for at finde en der kan overtage Helmuts timer. 

11. Evt.

Det kunne være interessant at undersøge om der var interesse for en madordning for 
skole/børnehaven gennem Lene Lut og forsamlingshuset. 
Er der opbakning? Hvad kan det koste? Hvilken mad?

Næste bestyrelsesmøder

Fredag d. 14. december kl. 17.30 med mad og hygge bagefter 
     Tirsdag d. 22. januar kl. 17.30


