
HAASTRUP  FRISKOLE
_____________________________________SMÅT ER GODT___

- Skolen fo r

na t
u

r, musik og bevægelse

Referat Mandag d. 14/5 2018 kl. 16.00 på skolen

Dagsorden

Deltager: Henrik, Rie, Maria Stine, Carina, Michael og Mia. Valg af ordstyrer: Maria.

1. Godkendelse af dagorden. Godkendt.

2. Godkendelse af konstituering. Godkendt

3. Hvad vil vi som bestyrelse gerne arbejde med?

 Skabe en stemning omkring fællesskab, positivisme, deltagelse og ejerskab. 
 Trimme aktivitetskalenderen – indhente andres aktivitets kalendere. 
 Fodarbejde i forhold til arbejdsopgaver – lave telefon/ resurseliste til når der 

mangler en hånd mm 
 Det skal i talesættes i forhold til forældre på forældremøderne, hvilke forventninger

der er til friskole forældre. 
 Arrangere fælles forældremøde
 Ejerskab ved læredeltagelse til arrangementer. 
 Bøder ved manglende deltagelse til arbejdsdage eller rengøring – dette vil kræve 

en vedtægts ændring. 
 Rengøringsplan – forældre skal fremadrettet gøre rent i fællesarealerne og 

Flemming tager klasselokalerne. 
 Forældrerengøring i børnehaven/vuggestuen. 
 Kommunikation mellem skole og forældre – tidsfrister i forhold til arrangementer.
 Sammensmeltning mellem skole og Børnehave/vuggestue. 
 Hvordan fungere Intra – kan det blive mere mobilvenligt. Hvordan opdrages vi til at

tjekke (gerne dagligt ifølge Henrik) Intra? 
 Skal forældre have Intra kursus?

4. Afholdte arrangementer/kommende arrangementer. 
FF’er, Loppemarked, Håstival, Arbejdsdag 9. juni 

 Gruppe 4 FFér havde et stort underskud. Oplevede at der var flere der havde tilmeldt sig 
uden at møde op. – Skal det have konsekvenser, hvis det bliver en tendens?

 Håstival: Stine mangler et lille badekar og en ovn. Skolen spiller en time og Stines 
gymnastikbørn optræder 15 min. 

 Arbejdsdag: Fællesmorgenmad kl. 9. Henrik inviterer og modtager tilmeldinger. Jimmi og 
Henrik laver plan for skolen. Rie og Helmut laver for BH/V. Dagen afsluttes med fællesgrill 
kl. 16. 



Kunne vi finde nogen (måske af de ældre) som vil have køkkentjansen? 
Carina vil spørge Helle – Kan Thomas spørge Annelise
Kan vi søge støtteforeningen om forplejning?
Hvem vil bage boller eller kage?
Carina vil spørge Købmanden om de vil sponsorere morgenmad

5. PR / Fond raising

Fremadrettet vil dette være et underpunkt under Nyt fra Leder.

6. Økonomi

Hvad gør vi ved manglende betalte skolepenge?
Kan skolen bruge mobilepay?
Skolen ønsker sig smart bords.  

7. Teknisk udvalg

Jimmi laver lister til arbejdsdag.

8. Nyt fra leder 

Den 5. september er der bestyrelseskursus i Ringe kl. 17 – 20. Det er også muligt at inviterer 
kursusholderne til Håstrup, hvis vi kan samle nok mennesker. 
Der skal findes en løsning i forhold til buskørsel – evt fleksjobber. 

9.   Nyt fra lærere.

Udgår – mangler lære

10.Nyt fra Børnehaven. 

Jette er tilbage. 
Der er udarbejdet en personalepolitikmappe med forventninger. 
Dagtilbudsreform og pædagogiske læreplaner.
Henrik tilmelder Rie nyhedsbrevet, så hun selv kan printe eventuelle invitationer ud til børnehaven.
Anna starter som medhjælper og Linea tager en ekstra vagt.

11.Evt.

Rie vil gerne holde bestyrelsesmøde i børnehaven indimellem. 

Arbejde for at udvide skolekredsen – Rie og Jette vil formulere noget, som gruppe 4 kan dele ud i 
området, evt også i Millinge, V. Hæsinge, Faldsled og Jordløse. 
Bonusforældre skal være med i skolekredsen, for at være i bestyrelsen. 
Kan vi lave automatisk tilmelding til skolekredsen ved skolestart?

Vi skal finde en løsning omkring referat der skal på hjemmesiden uden fortrolig informationSå 
fremadrettet skal der laves 2 udgaver af referatet. 



Næste bestyrelsesmøde mandag d. 11. maj kl. 18.00 på skolen 


