
 

Referat onsdag den 21/1 2015 kl. 19  
 
Tilstede: Thor, Ole, Mie, Ulla, Heidi, Helge, Lise, Jørgen, NJA.  
Afbud: Peter 
 

1. Opfølgning på sidste møde  
 
Der er ingen hængepartier 
 
2. Dagsorden og referater (samt underskrift af referater)  
 
3. Tiltag i det nye skoleår (Mie) 
Forslag og ønsker til forbedringer af undervisningen i kommende skoleår: 

 Regelmæssig idræt med bad og omklædning 

 Natur i brug – fokus på at inddrage naturen í undervisningen 

 Musikundervisning med instrumenter 
Ønsker/ideer til forbedringer diskuteres på det kommende strategimøde, samt senere med lærerne. 
 
4. Konflikthåndtering (Mie) 
Mie har fundet en model for, hvordan vi kan håndtere konflikter konstruktivt og professionelt. 
Især skal vi være opmærksomme på efterbehandlingen af konflikter, så det ikke bare bliver 
brandslukning, men at forældrene føler sig hørt og skolens principper bliver efterlevet. 
NA rundsender modellen til bestyrelsen og punktet tages med på næste møde. 
  
5. Bestyrelsens arbejdsopgaver 
For at undgå ”5-års krisen” (som en del friskoler har erfaring med) er det vigtigt, at vi overskuer og 
planlægger bestyrelsens praktiske opgaver som de er fordelt over hele året. 
Det er vigtigt, at bestyrelsens medlemmer både har energi og kræfter til at gennemføre de besluttede 
opgaver og at være forældre. Med hjælp fra årshjulet vil vi kunne planlægge, fordele og uddelegere 
opgaver, så ingen køre trætte. 
Årshjulets opgaver indføres på næste bestyrelsesmøde og på den nye bestyrelses første møde fordeles 
opgaverne. 
  
6. Værksted (Helge) 
Vi skal undersøge muligheden for at etablere ”værksted” i et lokale på skolen. 
NA hører personalet om deres holdning til mulig placering, samt fordele og ulemper ved de forskellige 
muligheder. 
Bestyrelsen beslutter den endelige placering på næste møde. 
 
7. Økonomi/bankgæld (Helge) 
Vores gæld er pt. 260.000 kr. (energilån) samtidig har vi omkring 500.000 kr. indestående på 
erhvervskredit. Vi skal overveje om vi skal betale energilånet ud og derved spare 11.000 kr. i renter. 
Kontoret undersøger om der vil kunnet etableres en ordning, så betaling i fremtiden kan ske via PBS. 
 
 
 



8. Strategimøde (NA) 

NA udtrykker behov for et møde, hvor ledelse og bestyrelse får lagt en strategi for de kommende års 
arbejde. 

Dato for dette møde fastsættes på mødet den 17. februar. 

 

9. Generalforsamling 
Vi afholder generalforsamling: torsdag den 26. marts 2015 
Kontoret lægger indkaldelse på hjemmeside og Viggo i uge 5. 
 
10. Evt. 
Forslag om at etablere en PR-gruppe 
Vil påtænker at opsætte en reklame i Hannæs Hallen. 
Mie foreslår, at der oprettes en gruppe for tidligere friskoleforældre, nu hvor en del af de ”oprindelige” 
forældre bliver ”pensioneret” 
I forbindelse med ansættelser skal vi huske at invitere en repræsentant for personalet i den berørte 
afdeling med til ansættelsessamtalerne. En beslutning om generel medarbejderrepræsentation i 
bestyrelsen udskydes til næste bestyrelsesmøde. 
Forslag til forældrerådsfolder rundsendes til bestyrelsen og diskuteres på næste møde. 
 
Næste møde 17. februar 2015 

Ulla tager kage med. 


