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Referat af BESTYRELSESMØDE onsdag den 4. september 2019

1. Godkendelse af sidste referat
Godkendt uden bemærkninger.
2. Orientering v/formanden. + nyt fra dem der har været på bestyrelseskursus.
God sommeropstartsfest både for ansatte og bestyrelse.
Louise: Godt bestyrelseskursus, handlede meget om bestyrelsens rolle, at være sin rolle
bevidst som en del af ledelsen - bestyrelsen. Bestod af oplæg og cases.
3. Orientering v/ledelsen.
Fremmøde i top til klassemøde i 0. og 1. klasse. Tallene til kommende år svinger, næste
år burde 0. klasse være fyldt. Fagdage spredt over året.
Flexjob/praktikant Maja i Friskolen, 6 uger.
Godt at der både er mandligt og kvindeligt personale i SFO. Nye åbningstider for SFO,
hvor man kan møde kl. 6.00 på Friluftsgården og blive til kl. 17 (fra kl. 16). Tidspunktet om
eftermiddagen er lidt hektisk, så det skal vi evaluere og muligvis rykke.
120 elever startet i efterskolen, nu 119. God energi både blandt elever og lærere.
Forældre-elev dag, vellykket og super hyggelig uformel dag.
Fund af 19 dåser snus + 3.
Friluftsgården godt i gang efter sommerferien; 41 børn pt. Vuggestuepladser fyldt op igen
til november.
Høstfest den 13/9 for Friluftsgården og 0. klasse.
Forældremøde den 26/9, hvor der vælges nyt forældreråd.
Kan mærkes, at det er svært for SFO med skiftet kl. 16, men det er hyggeligt at få dem
over.
Toilet på friluftspladsen snart klar.
Forstanderboligen får nyt tag til foråret.
Janni B. er kommet i fastholdelsesflexjob på 14 timer om ugen. Sabina er ansat 20 timer
om ugen med frigørelsesattest.
Vi ønsker fortsat en ekstra pedel, men det er svært at finde en flexjobber eller lignende til
ca. 20 timer/uge.
Nyt projekt i Friskolen; spare CO2 ved at cykle til skole.

4. Fordeling af arrangementer. Hvem deltager hvornår?
9/9: 5. kl. (Louise ) og 6. kl.( Nanna)
11/9: 8. kl. ( Anna )
12/9: 7. kl. ( Anders ) og 9. kl. (
)
18/9: 4. kl. ( Niels )
26/9: 2. kl. ( Nanna ) og 3. kl. (
) + Forældremøde på Friluftsgården( Niels )
16/9: Infomøde med kommende 0. kl. (Anders)
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Efterskolearrangementer.
29/9:Efterskolernes Dag (Mia, Søren, Louise, Kasper, Anna)
5. Økonomi – renteswap – elevtal.
Renteswap er nu -9 millioner, da renten nu er faldet yderligere.
Sidste regninger på Friluftsgården betalt, samlet sum 6,8 millioner.
Efterskolen elevtal:122 inden sommerferie, herefter 120 nu 119.
Friskolen, ny elev starter den 5/9, så 175 i Friskolen.
Gennemgang af revideret budget med et pænere resultat, nu knap + 900.000 mod før ca.
+ 200.000. En del af overskuddet stammer for lønrefusion.
6. Efterskolen i fremtiden – skal vi satse på kun 10. klasse i 2021/22?
Langt størstedelen af vores elever er 10. klasse, har været oppe og vende i snart mange
år. I dagligdagen er 9. klasse en lidt blandet størrelse af målrettede elever samt elever der
har brug for miljøforandring. Det giver udfordringer i dagligdagen og tager mange
ressourcer. Vi har en 9. klasse med 24 elever. Skemateknisk er der nogle obligatoriske
timer, som fylder deres skema, så de ikke kan få valgfag på samme måde som 10. klasse.
Skemateknisk ville det åbne nogle spændende muligheder med kun 10. klasses elever.
9. klassen er den, der fyldes sidst. Der har været tvivl om, hvorvidt vi kan fylde skolen med
10. klasser, og det ser ikke ud til at det er et problem fremadrettet.
9. klasse giver større tilskud end 10. klasse, knap 200.000 ekstra. Der spares lidt på
undervisningen, men det vil komme til at koste økonomisk.
Vi er positivt stemt, men økonomien skal sikres, før vi tager en endelig beslutning. Der skal
kigges på om det kan gøres samtidig med udvidelse af elevtallet. Altså bygningsmæssigt
udvidelse af køkken og spisesal + ekstra 8 værelser ved hallen. Byggeudvalg og
forretningsudvalg går i gang med at kigge på tegninger og tal og kommer med et oplæg til
næste møde.
7. Årsplan for 2020-21 Friskolen og Efterskolen
Vedtaget
8. Skolepenge satser for efterskolen 2021/22?
Indmeldelsesgebyr steget fra 1500,-kr til 2000,-kr ugepris 2480,-kr.
9. Nyt fra udvalg.
Intet nyt.
10.Nyt fra medarbejderrepræsentant.
Rasmus: Opstartsgrillaften måske skubbes en dag, så kan vi holde efterskolemøder om
dagen.
11.Evt.
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