
HAASTRUP   FRISKOLE   
BØRNEHAVE   &   VUGGESTUE   

  

  

Referat   for   bestyrelsesmøde   i   Haastrup   Friskole,   Børnehave   og   Vuggestue.   

Dato:   03   02   2021   kl.   20.00   

Sted:   Google   Meet   

  

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

A�ud:   

Næste   pædagogisk   møde   10/2   21   kl.   20   

Næste   bestyrelsesmøde   :   23/3   21   

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       0-4   klasse   begynder   igen   8/2   2021   og   
der   er   lagt   plan   herfor.   

  
Skolen   er   blevet   rengjort   og   flere   lokaler   
er   blevet   malet.   

  
Henrik   a�older   nødundervisning   på   
skolen   og   det   fungerer   godt.   

  
Henrik   har   �lmeldt   sig   nyt   modul   af   
e�eruddannelse   denne   gang   omkring   
forandringsledelse.   

  
Personalet   opfordres   �l   at   tage   en   
hur�g   test   for   Covid-19   i   weekenden   
forud   for   fremmøde   om   mandagen.   

Nyt   fra   lærergruppen   Ida       Lærerne   har   meldt   ud,   at   det   fungerer   
okay   med   �ernundervisning,   da   man   var   
bedre   rustet   �l   opgavendenne   gang    i   
forhold   �l   �dligere.   Årsplanen   forsøges   
overholdt   og   eleverne   præsenteres   for   
de   emner   der   er   planlagt.   

  
Sprog   uge   i   uge   6.   
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Der   holdes   fastelavnsarrangement   
klassevis.   

  
Ida   har   undersøgt   omkring   Den   Frie   
Lærerskole   i   forhold   �l   pædagogisk   dag,   
men   løsningen   passer   ikke   ind   i   deres   
årsplan.   Alterna�vt   kan   der   mod   
betaling   laves   en   anden   løsning,   men   
de�e   skal   bestyrelsen   tage   s�lling   �l.   
Næste   pædagogiske   dag   er   26/3   2021.   

  
Henrik   foreslår   at   en   model   kunne   være   
at   korte   skoledagen   ned   �l   kl.   12.00,   
ligesom   børnehave   og   vuggestue   lukker   
klokken   12.00.   

Nyt   fra   daglig   leder   Rie       Personalet   giver   skri�lige   en   kort   
orientering   omkring   de   �ng   der   sker   i   
vuggestue   og   børnehave   i   forhold   �l   
udvikling   og   ak�viteter.   Rie   læser   op.   

  
Covid-19   restrik�oner   er   blevet   
revurderet   og   forældrene   kan   igen   
komme   ind   i   garderoben   ved   aflevering   
og   a�entning.   Ingen   nega�ve   
�lbagemeldinger   omkring   de�e   �l   Rie.   

  
Der   er   en   udfordring   i   at   få   
forældrekontakt   for   personalets   
vedkommende.   

  
Der   er   god   struktur,   faglig   sparring   og   
trivsel   blandt   personalet.     

  
Der   mangler   ly,   ved   terrasse   eller   bål   
når   børnene   er   meget   ude.   

  
Vuggestue   og   børnehave   holder   
fastelavn,   men   uden   udefrakommende   
deltagere.   

  
Der   arbejdes   med   sprog,   også   
fremmedsprog,   samt   eventyr.   

  
Der   skal   laves   s�llingsopslag   �l   
barselsvikariat.   Personalet   har   
�lkendegivet,   at   de   gerne   venter   på   den   
rig�ge   ansøger.   Rie   har   dialog   omkring   
en   der   kan   komme   i   løn�lskud.   
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Der   har   været   a�oldt   MUS   samtaler   i   
vuggestue   og   børnehave   hvilket   har   
været   med   posi�ve   �lbagemeldinger.   

  
Økonomi   

- Endelig   regnskab   for   2020 
  

Michaël   15   
min   

  Regnskabet   for   2020   viser   et   overskud   
på   155   tkr.   (budge�et   var   147   tkr.).   
Skolen   har   et   overskud   er   360   tkr.   
Børnehave   og   vuggestue   har   et   
underskud   på   205   tkr.   

  
Møde   med   Niels   Peter   Ellegaard     
og   Domea     

S�ne     O   Henrik   og   S�ne   holder   møde   med   Niels   
Peter   den   kommende   �rsdag   9/2   2021.   

Generalforsamling     
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  B   Der   skal   a�oldes   generalforsamling   den   
20/4   2021.   På   valg   er:   

  
Thomas   (forældrekreds)   

  
Chris�an   (skolekreds)   

  
Bestyrelsen   meddeles   senest   �l   næste   
bestyrelse   hvorvidt   der   ønskes   genvalg.   

  
Suppleanterne   Ane   Marie   og   Lo�e   er   på   
valg,   men   ingen   af   dem   ønsker   at   
genops�lle.   

  
S�ne   ønsker   forslag   �l   hvad   der   skal   
indgå   i   bestyrelsens   beretning   for   2020.   

  
Forslag   om   online   generalforsamling,   
samt   valg   �l   bestyrelse   ved   at   streame   
generalforsamlingen   på   skolens   
facebook.   En   mulighed   a�ængigt   af   
Corona   restrik�onerne.   
Friskolenforeningen   har   �dligere   ikke   
anbefalet   denne   løsning,   men   måske   er   
holdningen   ændret.   Det   beslu�es   at   se   
an   i   forhold   �l   restrik�oner   og   tage   
beslutning   om   hvordan   det   gøres   �l   
næste   bestyrelsesmøde.   

Åben   skole     
Hvor   og   hvornår   

  
  
  

  
  
  
  
  

  D/B   Henrik   foreslår   at   henvende   sig   �l   
Kaptajngaarden   og   Lillely   med   
informa�onsmateriale   om   �dlig-SFO   og   
give   mulighed   for   individuel   rundvisning   
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op   skolen.   Henrik   og   RIe   planlægger   og   
gennemfører   de�e.   

  
Senere   på   foråret   bør   laves   et   større   
event   enten   fysisk   eller   online   i   forhold   
�l   Covid-19   restrik�oner.   

  
Henrik   foreslår   at   der   laves   nogle   korte   
videoer   om   skolen   med   skoleleder,   
bestyrelse,   lærere   og   elever   der   kan   
bruges   på   facebook   eller   �l   online   
møde.   

  
Henrik   har   lavet   udkast   �l   postkort   og   
de�e   deler   han   med   Chria�an.   

  
Status   på   udegruppe   BH   
Ansøgning   hos   FMK?   

  

Henrik   /   
Rie   

5     Status   er   at   der   er   kommet   en   
bekræ�else   af   hvilke   lokaler   der   er   
godkendt   på   skolen.   Kommunen   har   
iden�ficeret   en   uafslu�et   byggesag   på   
Elmevænget   7,   men   har   lovet   at   få   
godkendelsen   bragt   i   orden.   

  
Henrik   har   rykket   kommunen   for   
godkendelse   af   udegruppe   men   hører  
ikke   noget.   

  
Økonomisk   har   det   ingen   væsentlig   
betydning   for   budget   2021   på   
nuværende   �dspunkt.   

  
SFO   i   kælderen   er   en   realis�sk   
mulighed.   

Beslutning   om   ny   Intra   system   og   
finansiering   heraf.   

Henrik   /   
alle   

    Dansk   intra   gik   konkurs   sidste   år.   Alia   
overtog,   men   har   i   dag   meddelt   mig   at   
der   kun   er   4   skoler   �lbage   der   anvender   
den   pla�orm   og   at   det   derfor   lukker   pr.   
28/2   2021.   Vi   skal   derfor   have   et   nyt   
system   og   jeg   vil   umiddelbart   foreslå   
"Viggo",   som   mange   andre   friskoler   
bruger   og   som   taler   sammen   med   vores   
økonomisystem.   

  
Der   vil   være   en   engangsudgi�   på   6000   
kr.   og   here�er   koster   systemet   13.000   
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kr.   i   årlig   udgi�.   Dansk   Intra   koster   6000   
kr.   årligt.   

  
Det   beslu�es   at   Henrik   undersøger   pris   
for   Aula   pla�ormen   og   beslutningen   
udskydes   derfor.   

Personaleudski�ning   i   Børnehave   og   
vuggestue,   herunder   økonomiske   
konsekvens   og   finansiering   heraf.   

  

Henrik   /   
alle   

    Peter   har   meddelt,   at   han   forventer   at   
gå   på   e�erløn   i   uge   23   2021.   Der   blev   
fremlagt   forskellige   forslag   �l   
sammensætning   af   en   s�lling   som   
erstatning.   Forslagene   omhandlede   
hovedsageligt   behov   for   buskørsel   og   
pedelfunk�on.   De�e   tages   op   på   næste   
bestyrelsesmøde.   

Beslutning   om   evt.   ski�   af   realkredit   
ins�tu�on,   inkl.   nedsæ�else   af   
arbejdsgruppe.   

  
  

Henrik   /   
alle   

    I   forhold   �l   Elmevænget   7   har   Henrik   
været   i   dialog   med   Nykredit   og   de   er   
ikke   interesserede   i   at   låne   os   penge   �l   
børnehaven.   For   det   første   mener   de   at   
vores   økonomi   er   for   svingende   og   for   
det   andet   låner   de   ikke   ud   �l   skoler,   der   
er   under   400   elever.   

  
Sparekassen   Fyn   vil   gerne   i   dialog   
omkring   belåning   �l   børnehave   og   
udover   en   likviditetsberegning,   har   de   
behov   for   at   se   prisen   på   de   
forbedringer,   der   skal   laves.   

  
Der   skal   derfor   udarbejdes   en   oversigt   
over   de   forbedringer   der   skal   laves   på   
Elmevænget   7,   herunder   de   
forbedringer   FMK   havde.   Rie   
undersøger   hvem   der   vil   kunne   være   
rådgivere   især   i   forhold   �l   indretning   af   
køkken.   

  
Der   er   enighed   om,   at   opgaven   bør   
udbydes   lokalt,   for   eksempel   som   en   
samlet   entreprise.   

  
Thomas   og   Michaël   er   primærepersoner   
på   en   arbejdsgruppe   om   denne   opgave.   

Eventuelt   
  

alle     O   Ans�na   har   meldt   skolen   �l   en   
konkurrence   i   i   Anders   And   bladet.   S�ne   
orienterede   kort   bestyrelsen   herom.   


