Nr. Asmindrup Friskole
Asmindrupvej 38
4572 Nr. Asmindrup
Tlf.: 59328100

Bestyrelsesmøde mandag d. 25. oktober 2021 kl. 17.00-20.00
Møde nr. 9

Tilstede: René, Stig, Monica, Jeanette, Brian, Dennis, Sanne, Cristina, Mette Højer, Janne og Mette M Olsen

Pkt. Tid

Emne

1.

17.0017.05

Godkendelse af referat
- Godkendt og underskrevet elektronisk
Godkendelse af dagsorden
- Godkendt
Referent
- Mette Møller Olsen

2.

17.0517.15

Formandens/Næstformandens indlæg:
➢ Igangværende opgaver/siden sidst v. Nicoline, Dennis og Jeanette
• Oplæg til revideret Forretningsorden
Oplæg til årshjul – Bestyrelse/Forælder/skole. I den nærmeste tid lægges der en et
århjul for hvilke opgaver bestyrelse, forretningsudvalg og ledelse påtager sig og
hvornår
•
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Dagsorden er som følgende:

Arbejdsgruppe ”arbejdslørdag” første møde under planlægning (Stig,
Jeanette, Nicoline og René)

3.

17.1517.35

Skolelederens indlæg:
➢ Nyt fra skoleleder v/Nicoline
➢ Punktet + budgetgennemgang udgår da Nicoline ikke kan være tilstede.

4.

17.3517.55

Skolerepræsentantens indlæg
➢ Nyt fra skolelederrepræsentant v/Janne
- Skolehjemsamtaler er på programmet lige nu.
-

Lejrskolen blev gennemført og det var en rigtig god oplevelse. I år var der to
klasser (0. Kl + 1. Kl. ) med der ikke havde prøvet en tur grundet Corona.
Men de klarede det super flot og var seje. Kongelejren er booket igen til
næste år, men der skal nok opgraderes på toiletsiden og bookes nogle
bedre ”festivaltoiletter.” ☺ Forældrehjælpen var fuldstændig uvurderlig. En
lejrskole på en friskole kan ikke gennemføres, så alle der har hjulpet med
kørsel, bage boller/kage, køkkenpersonale osv. osv.
Der blev drøftet om der kunne komme mere struktur på baging. Janne tager det
med videre og vil søsætte det.
- 9.kl har været på studietur og blev desværre Corona-ramt. Klassen var seje og
alle havde en god tur.
Emneuge med musik: Desværre kunne vi ikke afholde en koncert for forældre. Men
1. Kl og 0. Kl fik mulighed for at optræde for Spire-børnene.
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Emne
Motionsdag lige før efterårsferien. Det var et flot punktum i Annebergskoven efter
en travl uge. ☺
Læsefestival i uge 45 med besøg af illustrator. I samme uge gennemføres
terminsprøver.
8. kl. får besøg af en slagter og sammen med eleverne laver de god mad.
Der arbejdes på at gøre morgenløbet mere effektivt. Det kræver dog også, at
forældrene (og de store børn) vil være klar til morgenløbet og gerne er på skolen kl.
08.05. Her kunne en mulighed være, at den pågældende klasselærer tager fat i de
enkelte, hver der en udfordringer.
Bestyrelse og Janne talte endvidere om ”integrationen” af nye medarbejdere og ny
leder og det er gået rigtig godt. Jesper (sikkerhedsrep) er i gang med evalueringer
af arbejdsmiljø.

17.5518.15

Børnehavelederens indlæg
➢ Nyt fra børnehaveleder v/Cristina
Spiretinget er oprettet (Forældrerådet i Spiren), hvor den pædagogiske læreplan
blev gennemgået og der blev talt om årshjul. Spiretinget har fastsat dato for
indvielsesfest til lørdag d. 5. Marts 2022. Der er oprettet et udvalg der skal sende
julekort ud til sponsorer og bede dem reservere datoen. Desuden skal
lokalsamfund inviteres. Alle skoleforældre er naturligvis velkomne til at komme til
fest. ☺
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5.

20 min. PAUSE eller buffer i tid😊 + mad
6.

18.3519.05

Fælles lukkedage i SFO og Spiren
➢ Oplæg til drøftelse (Nicoline, Mette J og Cristina har lavet oplæg).
➢ Åbning af Børnehaven har åbnet mulighed for at være mere fleksible overfor
de forældre/familier der ikke har mulighed for tre ugers sammenhængende
ferie. Samtidig vil det måske betyde at ”puklen” med børn i de uger SFO har
åbent vil udjævnes til gavn for børn og personale – og aktiviteter i SFO hen
over sommeren. Endelig betoner Cristina og Mette Højer, at der vil være
fordele ved en samdrift mellem børnehave og SFO og muligheden for at
kunne trække på hinandens ressourcer/personale. Bestyrelse og ledelse
drøftede de muligheder der giver og bakker op om samkørsel/samdrift mellem
SFO og Børnehave.
Lukkedage: Cristina har haft kontakt med Fagcentret der bekræfter, at Spiren kan
have op til 19 lukkedage uden at skulle tilbyde anden pasning. Det er ikke målet
med så mange dage, men der lægges op til at lukke de samme dage som i SFO:
- Juleferie (5 dage)
- Påskeferie (3 dage)
- Fredag efter Kr. Himmelfart (1 dg)
Cristina og Mette H arbejder videre med det og forventer at tiltaget kan træde i kraft
fra Januar 2022.

7.

19.0519.35

Opfølgning på udearealer – Nicoline, Dennis og Jeanette
➢ Orientering om møde Nicoline, Torben, Jeanette og Maja
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Emne
Jeanette beretter at udegruppen har afholdt møde kort efter seneste
bestyrelsesmøde, om bl.a. rollefordelingen i processen samt at det bliver ”sat i
system”, når der skal søges fonde. Dvs. sammenhængende projekter, hvor
der kan søges større beløb, i stedet for små beløb, til små enkelt projekter.
➢

Rollefordeling i styring af processen
Fondssøgning: Maja Bovin, som allerede har lavet et kæmpe stykke arbejde
med fondssøgning og skaffet mange midler til hhv. skole og Spiren.
Helhedsplanen for hele skolens udeområde, fra Herluf Landskab + Leg, vil det
være Jeanette, der er kontaktperson og som refererer til bestyrelsen.
Projektet vedr. løbebanen er Torben kontaktperson, og refererer til Nicoline,
der referere videre til bestyrelsen.

This document has esignatur Agreement-ID: 610abccaQSg243694628

Arbejde med skolens udearealer har i gruppen været sideløbende med
børnehavens udearealer. Børnehavens udearealer er nu overgået til
Børnehaveleder Cristina, der referere til bestyrelsen.
Det er vigtigt at rollefordelingerne respekteres, dvs. kontakt den ansvarlige for
det respektive projekt.

8.

19.3519.55

➢

Byggeansøgning bål hus og shelter
Der er fundet bygningskonstruktør, der er sat i kontakt med Jeanette.
Projektet er udskudt, da der endnu ikke forelægger byggeansøgning.
Vi har fået lovning på at tilbudsprisen holder, selvom priser på materialer er
steget, siden tilbuddet er udarbejdet.

➢

Workshop Skolestien den. 6 november 2021 kl. 10.00 – 14.00 (mødes i
skolegården).
Få flest mulige interessenter til at dukke op, da det er et projekt, hvor der er
mulighed for at få kr. 500.000. Det kommer ikke af sig selv. Det skal bevises
at det er et ”landsbyprojekt”, med mange interessenter.

Evt. Indkomne mails fra forældre m.fl. via bestyrelsesmail
➢ Deling og information om mails
Brian foreslår af finde en model for at bringe evt. mail fra forældre eller andre
til bestyrelsens kundskab, så alle i bestyrelsen er bekendt med fremkomne
mail, som skal behandles på næstkommende bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen har aftalt følgende fremgangsmåde ved modtagelse af mails til
bestyrelsen.
Mail besvares med det samme med en tekst i alá;
Hej xx
Tak for din mail, som er modtaget og læst.
Din henvendelse vil blive medtaget på næstkommende bestyrelsesmøde d. x,
hvorefter bestyrelsen vil vende tilbage med besvarelse af din henvendelse.
Den der modtager mailen sender ovenstående svar og videresender mailen til
formanden.
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Mailen sendes ud med dagsordenen til næste bestyrelsesmøde, hvor denne
er medtaget som punkt.

19.5520.00

Eventuelt / pkt. til næste møde
Det berettes at skolens Støtteforenings bestyrelse er blevet noget tyndt befolket.
Der er pt. kun tre siddende medlemmer, der bl.a. skal bære julemarkedet
igennem. Støtteforeningen er meget interesseret i at høre om der er ”hænder” der
har lyst til at sidde med i bestyrelsen, eller hjælpe med diverse opgaver.
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9.

4

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

Jeanette Holm Olsen

Dennis Kim Høilund
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PID: 9208-2002-2-135022899547
Tidspunkt for underskrift: 03-11-2021 kl.: 21:08:46
Underskrevet med NemID
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