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Bestyrelsesprotokol side:_______ 

Referat for Bestyrelsesmøde 2.9.2020 kl 19 - 21  

Deltagere: Anders, RE, ARC, LM, LJ, Susanne, Mie, Sussi, Anna, Søren, Niels, Tina, Nanna, Katrine, CR, 
MD, Mia 

Afbud: LA, Bettina 

Præsentation af bestyrelsen 

1. Godkendelse af sidste referat/Valg af referent 
Nanna er referent. Referat godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Orientering v/formanden.  
Nyt lederteam, tæt samarbejde med formand omkring dagsorden. Der er meget plejer, men der 
kan selvfølgelig være noget, der er anderledes. 

 

3. Orientering v/ledelsen. Uddybes mundtligt 

• Friskolen 
• Opstarten, god opstart også set i lyset af corona. Tilbage til mere normale tilstande med corona-

tiltag som inddeling af legeområder, rengøring mv. Eleverne har styr på håndvask, afspritning 
mm. 

• Antal elever (nye elever) (kommende 0. klasse), 4 nye elever optaget 0., 6., 8. (med dispensa-
tion) og 9. 

• Coranatiltag (Åbent hus, legeområder, rengøring mm.) 
• Morgensang, holdes i spejlsalen tirsdag og torsdag. Fungerer rigtig godt med forskellige ind-

gange, klasseopdelt. 
• Arbejdsdag 18/9, fredag eftermiddag 13-17 samtidig med Friluftsgårdens 
• Kulturpakken, alle klasser får 3 kulturelle oplevelser teater, koncert, dans. 
• Klassemøder/skolehjemsamtaler er i gang. Afsluttes uge 37 med de 4 ældste klasser. 
• Praktik, kan være svært pga corona, men det er ikke umuligt. Særpraktik er kun muligt i militæ-

ret; politiet vil ikke modtage nogen i år.  
• Naturfagsuge i september, hele friskolen deltager, MD har styringen. Klasserne skal arbejde lidt 

på tværs (med coronatiltag) 
• Motionsdøgn prøver at få sat det sammen med efterskolen i uge 41, sammen men hver for sig. 

 
• Efterskolen 

 
• God opstart – mange nye ansatte. Mia er erstattet af Jon (professionel danser tager Mias timer 

og vagter. Trine også ny danselærer - lærerstuderende ved siden af. Sebastian er barselsvikar for 
Dorte.  

• God stemning, godt elevhold, start på 121 nu 117.  
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• Status på corona og efterskolelivet, rigtig meget rengøring og rigtig mange retningslinjer. Er på 
tværs i linjefagene. Man må kun være på egen gang, som er ens primærgruppe. Der er ingen af-
standskrav i primærgrupperne. Spisetelt har fungeret godt, men nu kniber det pga kulde morgen 
og aften samt hvepse ved frokost, så nu spises der i hold i spisesalen. Når en elev udviser symp-
tomer der kan ligne covid-19 sendes elev samt værelseskammerater hjem til test. 
De udsendte retningslinjer kan generelt overholdes i hverdagen, der er ændret lidt på rengø-
ringsrutiner.  

• Afholdelse af arrangementer med retningslinjer 
o Forældre/elevdag, programmet er skåret ind til benet fx ingen fælles spisning, tilpassede 

aktiviteter 
o Gl. Elevdag, aflyst her i efteråret 
o Efterskolernes Dag 27/9, 12-18 med tilmelding til 2-timers modul. 

• Linjefagsture i september er udskudt til april. Der tænkes tanker omkring skilejrskole. 
• Projekt Me&We, går ud på at styrke fællesskabet på en efterskole. Efterskoleforeningen og 

Mary-fonden. Skal prøve det af sammen med 30 andre skoler. 
• Holdet er inviteret til gymnastikopvisninger i foråret, men afhænger af forsamlingsforbud. 

 
• Friluftsgården 
• Optag af nye børn i efteråret. Tager i mod 14 børn + 1 til januar. Startede i juni med at tage børn 

ind (primært i en af børnehavegrupperne og 4-5 i vuggestuen). 
• Status på Corona og krav til daginstitutioner. Næsten ingen krav tilbage andet end grundig dag-

lig rengøring. Legetøj sættes i karantæne i 1 uges tid. Der appelleres til almindelig praksis med 
afstand, blive hjemme ved sygdom, håndvask og afspritning 

• ”Festlig fredag” anderledes fredag på Friluftsgården. 
• Beplantning af træer på ude-området. De træer der blev givet i gave skal plantes nu til efteråret. 

Plan laves ud fra pædagogiske og praktiske hensyn. 
• Arrangementer i efteråret (Forældremøde, arbejdsdag, forældresamtaler). Forældremøde bliver 

delt i 2; et for vuggestuen og et for børnehaven.  
• Afstemning omkring madordning. Skal afholdes hvert andet år. Er gået i gang. Forældrerådet 

står for det. En sådan madordning vil koste 600-800 kr pr måned og skal være fuldstændig foræl-
drestyret. En udfordring for en udeinstitution, hvis man skal være bundet til huset 2 -3 gange 
om dagen. 
 

• SFO 
• Dagligdag med Corona, samme retningslinjer. Har været meget ude, men nu rykkes der mere og 

mere ind. Klares ved indkøb i klassesæt fx perler. I ydertimer må børnegrupperne blandes. 
Nye medarbejdere (Gustav, Mathilde og Emil) 
 

• Opstart set med den nye forstanders briller 
• 3 institutioner og 3 kulturer, meget forskellige måder der arbejdes på. Noget som der skal tales 

om/diskuteres den kommende tid. 
• Medarbejdersamtaler, har indtil videre nået 17 medarbejdere, det tager noget tid, men er givet 

godt ud. 
• Velkomst, er taget rigtig godt imod af medarbejdere og bagland. Godt indtryk af institutionsle-

derne, starter med pædagogiske ledermøder i denne uge. 
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3. Kalender v LM/LJ/CR/ARC 
18/9: Arbejdseftermiddag – FG og F (Deltagere fra bestyrelsen?) Sussi, Nanna, Katrine, Susanne. 
27/9: Efterskolernes Dag (Parkeringsvagter/modtagevagter fra bestyrelsen?) Tina, måske Mia og 
Anna 

 

4. Økonomi v AC/LM 
Møde med Henrik Dahl dd. Der er budgetteret med 500000 i overskud, lige nu ser det fornuftigt 
ud. 
Skal også ses i det lys at der har været en periode med corona, der har kostet, og at lønudgiften 
har været større end vanligt, da der er en periode med større lønudbetaling pga. overlap ved 
forstanderskift. 
Budgetmøde for kommende år aftalt i uge 37. 
Højere børnetal i friluftsgården giver pæne tal i budgettet. 130 elever allerede optaget til kom-
mende efterskoleår og mange på venteliste og 111 optaget til 22/23. 
Renteswap ca. - 9 millioner. 

 

5. Byggeri – hvad er status v LM/AC 
Vi skal konfirmere tegningerne og hente de sidste tilbud hjem, byggeudvalg mødes i uge 37, her 
deltager Anders også. 
Ansøgning til kommunen angående spisesal og køkken er sendt ind. 
Der skal fagfolk ind (ingeniører) ift. brandsikkerhed ved udbygning af elevfløj. 
Forhåbningen er at byggeriet står færdigt efter sommerferien. 

Et års gennemgang af friluftsgården, Jens har fulgt op på de bemærkninger, der var i rapporten. Bil-
leddokumentation for belægning på legeplads mv er lovpligtig, Jens er på sagen. Katrine kontakter 
Gitte Kæmpe og Bettina. 

 

6. Årsplan for 2021-22 Friskolen og Efterskolen 
Godkendt. 

 

7. Skolepenge satser for efterskolen 22-23  
Vi ligger i den dyre ende, er lagt fast for de næste par skoleår. 
 
 

8. Nedsættelse af bestyrelsesudvalg. 
 
Økonomiudvalg: Anders, Mia og LM 
Byggeudvalg: Niels, LM, Jens, Martin Hornbøll, LJ. Interessenter hentes ind når relevant. 
Ansættelsesudvalg: Søren, Nanna, LM. 
Festudvalg: Anna, Sussi, CR, Søren. 
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9. Nyt fra medarbejderrepræsentant. 

MD: 2 nye medarbejdere i friskolen. Faldet godt til. Fungerer godt med ny ledelse. 

RE: Nye medarbejdere i efterskolen som er faldet godt til. Søde elever, virkelig godt hold. Rengøringstil-
tag tager meget tid. 

Susanne: Medarbejderrepræsentantsvalg: Susanne valgt for et år. Glade for medarbejdersamtalerne 
med LM. Ramt af sygdom, coronatests. Søde nye børn, glæder sig til arbejdsdag, så vuggestuehegn mv. 
kan laves færdigt. Tilfredse forældre. Rart med lidt mere normal hverdag. Stort børneryk kommer nu 
især november, så der skal tænkes i gode løsninger, så det bliver en god oplevelse for de nye forældre 
og børn. Stor søgning på vuggestuepladser, men der er ikke plads - der må kun være 15. 

 

10. Evt.  

Medarbejdere må komme efter negativ coronatest og rask - uden symptomer. 

LM: humøret er godt arbejdspladsen rundt. Ros til medarbejdere og øvrig ledelse for at have godt hu-
mør i en hverdag med corona og ny forstander. 

Efterskoleforeningen ledermøde zoom: sundhedsstyrelsen er den vejledende institution ift. corona. LJs 
indtryk er at vi ligger godt ift. forholdsregler. Skolen er tilknyttet Gørlev lægeklinik; eleverne kan ikke 
tjekkes for andre ting uden en negativ coronatest. Kan skolen evt. tilknyttes andet lægehus fx Lægehu-
set i Høng? 

Anna: meget ukrudt på skolens område. Mangler pedellerne hænder? LM tager det op med Jens.  

ARC: fremmed mand på Anders’ kontor rasende over forældres kørsel gennem Vinde Helsinge. Det er 
nævnt i Frinyt at forældrene skal køre i henhold til færdselsloven. Nævnes til klassemøder o. lign. 

Nyt mødelokale, bliver meget varmt, så Jens har hentet tilbud hjem på pumpe. Bestyrelsen godkender. 
Anders gør rede for hvordan vi plejer at gøre med indkøb; mindre ting kræver ikke bestyrelsesgodken-
delse og herudover har byggeudvalget en ”ønskeliste”. 

 

Ovenstående referat er godkendt: 

.....................................................    ................................................................. 

Nanna H. Nielsen  Anna Abkjær 

........................................................    .............................................................. 

Mia Søe Pedersen   Niels Olsen 

……………………………………………………    …………………………………………….. 

Søren Tullesen  Mie Poulsen 

……………………………………………………     …………………………………………….. 

Anders Clausen 


