
 

 

Den 27.februar 2021 

 

Referat af bestyrelsesmøde 

 

torsdag, den 25. februar 2021 

   

Afbud: Gynther 

 

 

Dagsorden/referat:  

 

1. Velkomst v/ næstformand  

Velkomst ved næstformand Charlotte - særlig velkomst til suppleanterne med kort 

orientering om tavshedspligt og habilitet. 

 

2. Godkendelse af referat og Forretningsorden  

Referat af sidste bestyrelsesmøde den 8.12.2020 godkendt. Referatet underskrives på næste 

fysiske bestyrelsesmøde. 

Forretningsorden ligeledes godkendt af bestyrelsen og underskrives ligeledes på næste 

fysiske bestyrelsesmøde. 

 

3. Nyt fra skolen  

1. Elevsituation / medarbejdersituation / nyt fra lærerrådet. 

 

Elever: 

Der er pt. 586 elever i skoledelen og 110 børn i SFO´en. 

Forventningsafstemningssamtalerne med kommende elever til 0., 7., 9. og 10.kl. er 

ved at være afsluttet - og status for de enkelte årgange er flg.: 

0.kl.: Der er pt. indskrevet 36 elever til 0.kl. næste skoleår - det vil sige, at der lige 

nu er fire ledige pladser. 

7.kl.: Fuldt hus med 88 elever - heraf 48 nye elever udefra. 

9.kl.: Der er pt. 3-4 ledige pladser i kommende 9.kl. - dog er der fortsat flere elever, 

der endnu ikke har besluttet sig endeligt vedr. et evt. efterskoleophold. 

10.kl.: Der er pt. indskrevet 46 elever til kommende 10.kl. - heraf 26 nye elever 

udefra - dog fortsat flere hængepartier og uafklarede forhold - så pt. er det svært at 

vide, om vi næste skoleår skal have to eller tre klasser i 10.kl.  

Forventer afklaring umiddelbart efter den 1.3., som er deadline for tilmelding. 

 

Medarbejdere: 

Bestyrelsen blev orienteret om en række medarbejdere i forhold til længerevarende 

sygefravær og tilbagevenden til arbejdet samt tildeling af seniorpension. 

Stillingen som skolens serviceleder har været slået op, og der har været 64 ansøgere, 

og der har været afholdt ansættelsessamtaler med fire personer. Valget faldt på 

Carsten Dall, som starter som skolens nye serviceleder efter påske. 

 

 



 

 

Nyt fra lærerrådet: 

Skolens ledelse har gennem hele nedlukningsperioden tilstræbt løbende at være i 

kontakt med hjemsendte medarbejdere - og der har trods nedlukningen været afholdt 

MUS-samtaler med skolens medarbejdere. Et af fokusområderne ved årets MUS har 

været motivation og trivsel samt samarbejde og relationer. 

Den planlagte pædagogiske weekend på Benniksgaard den 15.-16. januar er aflyst 

og udskudt til januar 2022. 

 

2. Skolens faciliteter 

Bestyrelsen blev orienteret om status på skolens undersøgelser vedr. søgen efter 

alternative nye lokaliteter med mere plads inden- og udendørs. Planerne er 

skrinlagte, og der kigges i stedet på forbedringer og udvidelsesmuligheder internt på 

skolen i stedet.  

 

3. Undervisning 

Skolens ledelse har udarbejdet en plan for genåbningen for og tilbagevenden af 

eleverne i 0.-4.kl. - og planen har været forelagt og drøftet med 

undervisningspersonalet i 0.-4.kl. på et online møde. 

Genåbningen for 0.-4.kl. er indtil vider forløbet både godt og planmæssigt - og det 

har været en fornøjelse og meget livsbekræftende at få de yngste elever tilbage på 

skolen igen. 

I forbindelse med genåbningen har der lokalpolitisk og landspolitisk været en del 

ståhej omkring teststrategien og kommunernes ansvar for testning af ansatte på frie 

grundskoler - heldigvis er det hele nu landet i mindelighed. 

  

4. Andet - Corona 

Skolen har fra Udvalget for Børn og Familier fået ca. 300.000 kr. fra den pulje, der 

er afsat til bla. de frie grundskoler i kommunen. Beløbet er øremærket en øget 

indsats inden for specialundervisningsområdet samt en øget indsats for særligt 

udsatte, sårbare og udfordrede børn. 

Alle arrangementer på skolen af både faglig og social karakter er indtil videre 

grundet Covid 19 aflyst. Det gælder bla. galla 7.kl., høvdingeboldturnering, 

forårskoncerterne, m.m. 

Afskedsreceptionerne for Lisbeth Thomsen og Charles Campbel er udskudt til 

senere. 

Den lovpligtige arbejdsmiljødrøftelse - planlagt på et fyraftensmøde den 9.2. - er 

udskudt til et fyraftensmøde den 13.4. Bestyrelsen er velkommen til at deltage i dette 

fyraftensmøde. 

Der er ændrede vilkår for afgangsprøverne for 9.-10.kl. i dette skoleår - og elever og 

forældre i 9.-10.kl. er orienterede om ændringerne.  

Der arbejdes pt. på skolen med ændringerne af afgangsprøverne - herunder 

planlægningen af den mundtlige prøveperiode, terminsprøver, sidste skoledag, m.m. 

De planlagte ture i 9.-10.kl. er indtil videre udskudt på ubestemt tid, og skolen har 

valgt at tilbagebetale forældrene de allerede indbetalte penge. 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Økonomi 

1. Årsregnskab/årsrapport 2020  

Gennemgang af årsregnskab/årsrapport ved skoleleder Simon og skolens revisor 

Rasmus Ørskov. 

 

2. Budgetopfølgning 2021  

Skolens administration har koncentreret sig om årsregnskabet og kan derfor pt. ikke 

give en budgetopfølgning på de to første måneder af 2021. 

På næste bestyrelsesmøde vil der komme en budgetopfølgning for hele den første 

periode af 2021. 

 

3. Legeplads og IT 

Skolens nuværende legeplads har gennem længere tid trængt til et større løft - og i 

den forbindelse har der været nedsat en arbejdsgruppe af lærere og pædagoger, som 

i samarbejde med skolens elevråd - både det lille og det store elevråd - har 

udarbejdet et udkast til en ny og bedre og mere spændende legeplads.  

Næste skridt er nu at indhente tre pristilbud på etableringen af den nye legeplads 

med udgangspunkt i det udarbejdede udkast. 

Det foreløbige prisoverslag er mellem 1-1,5 million kroner. 

Bestyrelsen bakker ihærdigt op om etablering af ny legeplads og betragter det som 

en god investering i skolen og skolens faciliteter og tiltrækningskraft - og bestyrelsen 

anbefaler, at etableringen foretages over to budgetår for at fordele udgifterne bedre. 

 

I forbindelse med skolens tidligere IT-tovholders fratrædelse har skolen sadlet om på 

IT-området. Skolen har outsourcet selve den tekniske del til firmaet Skole IT, som 

fremover kommer til at stå for den primære drift af skolens netværk og 

printløsninger. 

I forbindelse med overgangen til Skole IT bliver der etableret ny hardware på hele 

skolen. 

Ud over Skole IT vil skolens IT-personale fortsat bestå af Laila og Per - og lærer 

Jesper Bartel bliver fra næste skoleår ligeledes tilknyttet IT-personalet og kommer til 

at fungere som skolens nye IT-vejleder med fokus på det pædagogisk-didaktiske IT-

område. 

 

 

 

4. Skolepenge og SFO-betaling pr. 1. august 2021. Ventelistegebyr pr. 1. august 2021. 

Skolepengene og SFO-betalingen fortsætter på samme niveau i næste skoleår. 

Skolepenge = 1395 kr. 

SFO-betaling fuld tid = 1415 kr. 

SFO-betaling 8 timer ugentligt = 1060 kr. 

 

Ventelistegebyret hæves fra de nuværende 500 kr. til 700 kr. fra næste skoleår. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. Eventuelt 

1. Generalforsamling 

Flg. bestyrelsesmedlemmer er på valg i år: 

Gynther Kohls (genopstiller ikke) 

Bente Nielsen (genopstiller måske) 

Carina Bock Møller (genopstiller) 

Derudover er begge suppleanter - Birgitte Harregaard Frederiksen og Louise Prahl 

Bårris - også på valg - og begge stiller gerne op igen - både til bestyrelsen og som 

suppleanter. 

 

Tilsynsførende Børge Kock er ligeledes på valg og kan genvælges for endnu ét år - 

hvilket bestyrelsen anbefaler/opfordrer til. 

 

2. Åbent for tilføjelser 

Forslag til debatpunkt på kommende bestyrelsesmøde “Forældrenes forventninger 

til skolen og skolens kerneydelser - herunder en drøftelse af skolens fire værdier” 

 

Stor ros fra næstformanden til skolens undervisningspersonale for deres kæmpe 

indsats under Corona-nedlukningen samt genåbningen. 

 

 

 

Datoerne for de kommende bestyrelsesmøder: 

20. april – generalforsamling 

19. maj 

 

 

Referent: Johnny Erichsen 

 

 
 

 


