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Bestyrelsesprotokol side:_______ 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 10/12-20 

Fraværende: Sussi, Katrine og Tina 

 

Godkendelse af referat 
Referatet er godkendt, men der tilføjes en renteswapværdi. 

Orientering, formand 
Ikke noget nyt 

 
Orientering, ledelsen 
 
Friskole:  
For et par uger siden var der lukket ned i indskolingen samt i SFO pga. corona. Alle tog det pænt. Denne 
gang er det 5.-9. klasse der lukkes pga. regeringens restriktioner. Der kommer til at køre normalt skema 
for de berørte klasser på Teams, dog ikke i p-fag og idræt. Friskolen må ikke undervise klasser sammen. 
Derfor skal idræt i friskolen planlægges anderledes i næste uge. 

Der er kommet flere nye elever i friskolen, og der starter også flere elever til januar. 

Den planlagte juleafslutning i friskolen bliver tilpasset situationen. 

Juleklippedagen gik rigtig godt. Dejligt med ting i hverdagen, der er som det plejer at være synes ele-
verne. 

Projektopgave i 8.-9. klasse er gennemført. 

9. klasses skitur er blevet aflyst. 

SFO: 
Meget ude og ingen smittet. Stor tak til rengøringen. 

Friluftsgården: 
Anders har søgte nye udfordringer tættere på hjemmet. Susanne bliver konstitueret leder, frem til at 
der bliver ansat en ny leder. 

Der er lagt planer for hvordan januar skal hænge sammen i forhold til, at der mangler ansatte. De nye 
ansatte starter 1/2. Der er dækket ind med medhjælpere og en god struktur. 

Alle er ved godt mod, på trods de mange udskiftninger i personalet det sidste stykke tid, og man glæder 
sig til et nyt spændende år 

Efterskolen: 
Mest om skitur og andre ture. 
Det bør overvejes, om elever bør lyntestes, inden de kommer retur efter juleferien. 
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Forstanderen: 
Stor ros til alle for et godt stykke arbejde og hjælp i årets løb. 

Affaldssortering er nu også kommet til Kalundborg kommune. Vi skal derfor til at sortere meget mere. 
Jens og Lars tænker videre. 

Lars og Susanne snakker sammen om evt. at ændrer strukturen på Friluftsgården, inden lederstillingen 
bliver slået op. 

Inge-Lise har også sagt op i køkkenet pga. pension. Der snakkes også her videre om en kommende struk-
turændring for den kommende køkkenleder. 

På trods af enkelte smittede, har vi ikke har nogle, der er blevet smittet på skolen. 

 

Godkendelse af indholdsplan for efterskolen 
Efter forslag fra revisoren, aftales det, at forstanderen kan forhåndsgodkende efterskolens indholdsplan. 
Det passer bedre med tidspunkt for offentliggørelse og revision. Bestyrelsen godkender efterfølgende 
på et kommende bestyrelsesmøde. 

 

Nyt om byggeri 
Kommunen har modtaget al materialet. Der mangler dog en godkendelse fra en certificeret brandsik-
ringsrådgiver. Der arbejdes på at få en godkendelse, men også på at få flere priser på brandsikringsråd-
givningen, der viser sig at være meget dyr. 

Udbudsmateriale er netop sendt ud. Følgende giver tilbud på byggeriet. 

• JH Huse 
• Thomas Giese 
• HTS  

Der vil være licitation den 23. december. Byggeudvalget indstiller et bud til bestyrelsen. Der aftales se-
nere et zoommøde for bestyrelsesgodkendelsen. 

Det er en betingelse at byggeriet skal være klar til tiden. Hvis det ikke allerede står i udbudsmaterialet, 
tilføjes det. Niels følger op. 

 

Orientering om kommende budget 
Lars orienterer om processen. Budgettet er ved at være klart. Det er flere børn/elever i alle institutioner. 
Statsstøtten til efterskolelever er bagudrettet, dvs. at der går et år inden statsstøtten for de flere elever 
kommer ind. 

Der skal ansattes et par lærere ekstra i efterskolen. Der er i øjeblikket ved at blive ansat en ekstra pedel. 
Det ansattes derudover også ekstra på Friluftsgården, pga. et stigende børnetal. 

Der er forhandlet forsikringer, og der er forhandlet en god rabat ind i forhold til de varslede prisstignin-
ger. 
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Renteswap: Den har pt. en værdi -7,3 mio. kr.  

 

Ledige stillinger 
Punktet er berørt under andre punkter 

Nyt fra udvalg 
Intet nyt 

Nyt fra medarbejderrep. 
Susanne, Friluftsgården: Det var ansatte og forældre fra forældrerådet, der en søndag sammen pyntede 
op til jul. Det var rigtig hyggeligt, og børnene blev meget glade.  
Der er plantet træer på Friluftsgården, gaven fra indvielsen. 

Mads, friskolen: En svær tid med mange restriktioner. Der er dog en god stemning på trods af corona-
trætheden. 

Rasmus: Alt vel, højt humør. Vi får tingene til at køre på bedste vis. En opfordring til mere julelys og jule-
træer rundt omkring på skolen. 

 

Evt. 
Flere og flere forældre kommer ind på skolen med mundbind. Måske skal det indføres som regel? Det er 
dog ikke en regel for hele skoleområdet. På Friluftsgården er forældrene blevet opfordret til at bruge 
mundbind. Ledelsen overvejer en opfordring til forældrene. 

Tak for et godt år fra bestyrelsesformanden. Tak til alle ansatte for indsatsen! 

 

Ovenstående referat er godkendt: 

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

Nanna H. Nielsen  Anna Abkjær 

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

Mia Søe Pedersen   Niels Olsen 

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

Søren Tullesen  Mie Poulsen 

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

Anders Clausen 

 


