
HAASTRUP   FRISKOLE   
BØRNEHAVE   &   VUGGESTUE   

  

Referat   for   bestyrelsesmøde   i   Haastrup   Friskole,   Børnehave   og   Vuggestue.   

Dato:   23-03-2021   kl.   20.00   

Sted: Google   Meet   

  

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

A�ud:   

Næste   “udvalgsmøde”   06/04-   21   kl.   20.00   

Generalforsamling   :   20/04-   21   kl.   19.00   

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   Godkendt   uden   bemærkninger   

Nyt   fra   skoleleder   
  
  

Henrik   10   B   
  

Hvis   der   kommer   en   forældre,   der   har   
et   barn   på   skolen   og   �lmed   et   
plejebarn   -   gives   der   da   søskenderabat?   

  
Det   beslu�es   at   der   gives   rabat   �l   
familier   hvis   børn   har   samme   adresse,   
men   som   ikke   nødvendigvis   er   
biologiske   søskende.   

  
Henrik   har   ha�   kontakt   med   firmaet   der   
leverer   kaffe   i   forhold   mulighed   for   at   
opsige   a�alen   der   koster   36.000   kr.   om   
året.   MED   udvalget   har   diskuteret   at   
lærergruppen   kan   give   75   kr.   pr.   måned   
�l   kaffe.   Henrik   arbejder   videre   med   en   
løsning,   da   personalet   i   børnehaven   
eventuelt   ligeledes   bør   betale   ekstra   for   
kaffe.   

  
Tilgang   af   2   elever   én   i   6   kl.   og   én   i   0   kl.     
Afgang   af   1   elev   
Henrik   har   ha�   kontakt   med   eventuelt   
kommende   ny   familie.   
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Skole   med   fokus   på   kultur,   æste�k   
og   fællesskab.   

Henrik   10   D   Henrik   har   udsendt   
inspira�onsmateriale.   De�e   arbejdes   
der   videre   med   �l   næste   udvalgsmøde.   

Nyt   fra   lærergruppen   Ida   10   O   Gruppe   4   forbereder   sig   �l   at   komme   
�lbage   i   skole   og   har   ha�   
trivselsgrupper.   De   fleste   elever   
forventes   at   fortsæ�e   i   9.   klasse.   

  
Gruppe   3   er   ved   at   inds�lle   sig   på   at   
være   �lbage   i   skolen.   

  
Gruppe   1   og   2   er   ved   at   forberede   sig   på   
at   de   øvrige   elever   på   skolen   begynder   
at   komme   �lbage   og   at   de   dermed   ikke   
kan   “fylde”   så   meget   som   under   
nedlukningen.   

Nyt   fra   daglig   leder   Rie   10   O   Der   er   behov   for   at   gennemgå   
vedtægter   for   Børnehaven   og   
Vuggestuen,   der   er   blandt   andet   
mangler   i   forhold   �l   børnetal   samt     
ændring   af   vedtægterne   i   forbindelse   
med   udegruppe.   Rie   melder   at   de�e   er   
et   generelt   problem   og   �l   dels   skyldes   
de�e   FMK’s   manglende   fokus.   

  
S�ne   og   Chris�an   tager   sig   af   de�e   og   
Rie   bidrager   med   viden.   

  
1.   april   starter   1   nyt   barn   i   vuggestue   og   
1   nyt   barn   i   børnehaven.   

  
Der   er   udarbejdet   en   ny   
s�llingsannonce.   

  
Rie   har   a�oldt   førskole-samtaler   med   
de   forældre   hvis   børn   der   starter   i   �dlig   
SFO   e�er   påske.   

  
Rie   og   Henrik   er   primært   personale   på   
�dlig   SFO.   

Nyt   fra   personale   i   BH/   vuggestue     Rie   10   O   Personalet   melder   �l   Rie   at   de   trives   og   
ser   frem   �l   endnu   en   ny   voksen.   

  
Der   er   �d   �l   faglig   dialog   og   sparring   
gennem   dagen.     

  
Ole   forespørger   om   personalet   i   
børnehaven   kunne   
deltage/repræsenteres   ved   
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bestyrelsesmøder.   Rie   har   aktuelt   ikke   
personale�mer   �l   de�e,   men   tager   det   
med   videre   �l   personalegruppen   igen,   
ligesom   bestyrelsen   kunne   inviteres   �l   
et   personalemøde.   

Renovering   af   BH/   vuggestue     Thomas   5   O   Thomas   har   ha�   kontakt   med   en   tømrer   
omkring   indhentning   af   �lbud   på   
diverse   opgaver   i   forbindelse   med   
renovering.   Tømreren   har   endnu   ikke   
meldt   endeligt   �lbage.   Thomas   følger   
op   på   de�e.   

Økonomi   
Finansiel   strategi   

Michaël   5   O   Der   er   kommer   fra   2022   et   krav   fra  
ministeriet   om   at   skolen   skal   have   en   
finansiel   strategi,   men   der   mangler   
endnu   mere   dybdegående   viden   og   
informa�on   herom   fra   ministeriet.   

Generalforsamling     
20/4   2021.Kl.   ??   
Skal   vi   holde   det   udendørs???   

  
På   valg   er:   
Thomas   (forældrekreds)   
Chris�an   (skolekreds)   
2   Suppleanterne     

Alle   10   B/D   Der   udarbejdes   indkaldelse   �l   
generalforsamling   den   20/4   2021   
klokken   19.00   i   henhold   �l   de   på   det   
�dspunkt   gældende   retningslinjer   for   
Covid-19.     

  
Thomas   ønsker   ikke   genvalg   �l   
bestyrelsen   fra   forældrekredsen.   

  
Chris�an   ønsker   ikke   genvalg   �l   
bestyrelsen   fra   skolekredsen.   

  
Der   skal   vælges   2   suppleanter.   

Kursus   i   Viggo   for   forældre?   S�ne     5   B   Der   er   ikke   i   udgangspunktet   kursus   for   
forældre   i   brug   af   Viggo   med   i   a�alen.   
Henrik   står   �l   rådighed   for   fremvisning   
af   systemet,   for   eksempel   online.   

Je�e   ligger   referat   fra   
bestyrelsesmøde   komme   på   
hjemmeside.     
Vi   skal   huske   databesky�elsesloven     

S�ne   5   O   Referater   skal   laves   i   henhold   �l   
databesky�elsesloven.   

  
Je�e   holder   et   øje   på   GDPR   og   har   fået   
lov   �l   at   �erne   dele   af   et   referat   og   lave   
punktet   som   lukket   i   det   offentligt   
�lgængelige   referat.   

Madordning   �l   skolen   
En   arbejdsgruppe     

  

S�ne/Mic 
haël   

10   D/   
B   

Der   er   etableret   en   arbejdsgruppe   i   
forhold   �l   en   madordning.   
Arbejdsgruppen   vil   fremlægge   et   forslag   
�l   en   madordning   for   bestyrelsen   når   et   
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udkast   er   klar.   Bestyrelsen   godkender   at   
arbejdsgruppen   kan   arbejde   videre   med   
projektet   på   bestyrelsens   vegne,   samt   
at   det   er   bestyrelsens   endelige   
beslutning   om   anvendelse   af   forslaget.   

Eventuelt   
Assistance   �l   hjemmeside.   

  
  
  
  
  
  

Oplysning   om   hvad   bestyrelsen   
arbejder   med.   

  
  
  

March   mod   ensomhed   4/9-21   
  
  
  

Folder   omkring   byen   først   i   maj   

alle     O   Marion   og   Maja   vil   gerne   �lbyde   deres   
hjælp   med   hensyn   �l   hjemmesiden.    
De�e   tages   op   ved   næste   udvalgsmøde   
d.   6/4.   Henrik   ser   helst   at   der   er   skolen   
der   opdaterer   hjemmesiden,   men   
udefrakommende   hjælp   �l   indhold   og   
eventuelt   videoer   er   velkommen.   

  
RIe   foreslår   et   skriv   fra   bestyrelsen   om   
hvad   bestyrelsen   arbejder   med,   
herunder   visioner   for   skole   og   
børnehave.   Michaël   vil   lave   et   udkast.   

  
S�ne   og   Henrik   orienterede   om   
projektet   og   at   der   arbejdes   videre   med   
planlægningen   af   de�e.   

  
S�ne   orienterede   om   arbejdet   med   at   
lave   en   folder   med   inds�k   fra   lokale   
foreninger,   skole,   børnehave   og   
vuggestue   med   mere.   Folderen   tænkes   
uddelt   forskellige   steder   som   for   
eksempel   hos   lokale   ejendomsmæglere.   
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Dato   23-03-21   

Underskri�er     

  

  

Formand  Næs�ormand   

S�ne   Marie   Kjærgaard    Ole   Vinding   Laulund   

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

  

Økonomiansvarlig Teknisk    ansvarlig   

Michael   Desveaux Thomas   Smith-Sørensen   

  

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

  

Børnehave/vuggestue   repræsentant   

Chris�an   Thode-Jessen   

  

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

  

  

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


