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

Referat af

Bestyrelsesmøde, mandag d. 28. juni 2021 kl. 17.00 – 20.30

Til stede: René, Monica, Jeanette, Sanne, Janne, Dennis, Nicoline
Af bud: Brian, Stig, Mette, Michael.

:
Pkt.

Emne

1.

Velkomst og godkendelse af referat

2.

Godkendelse af dagsorden

3.

This document has esignatur Agreement-ID: ea1992daxSp243154995

Dagsorden godkendt med ekstra punkt tilf øjet:
Pumpebrønd ved børnehaven
Formandens indlæg v/Jeanette
➢ Velkommen til Nicoline
➢ Valg af tilsynsf ørende
o Aksel Goth slutter ef ter 6 år som tilsynsf ørende (må maks. være tilknyttet skolen i 6 år
inden f or en periode på 11 år)
Nicoline tager kontakt til ny tilsynsf ørende og laver af tale f or det kommende skoleår. Den
pågældende skal vælges f or to skoleår ad gangen af f orældrekredsen på generalf orsamlingen.

4.

Skolelederens indlæg
➢ Nyt f ra skoleleder v/Nicoline
Har den f ørste måned prioriteret at lære personalet og klasserne at kende. Besøg og
medarbejdersamtaler – nået næsten alle, de sidste i august.
Tilsynsf ørende på besøg i juni – f in tilsynsrapport.
Den pædagogiske planlægning af næste skoleår sammen med lærerstaben. Gennemgang af
årshjulet og f astlæggelse af emneuger.
Friskolernes dag udgår indtil videre af kalenderen, da nødvendigheden f or PR og ef f ekten ikke står
mål med arbejdsindsats og timef orbrug.
Evaluering af coronaperioden – vi f ortsætter med at sige godmorgen og spritte ved indgangen ef ter
sommerf erien.
Ansat ny sekretær, Samantha Schilling – har været på besøg til overlevering hos Karen.
Ansat ny børnehaveleder, Christina Pedersen.
En lærer, som har været langtidssygemeldt er tilbage i 100% pr. 1.7.
En lærer, som har været langtidssygemeldt er delvist tilbage ef ter sommerf erien.
3 elever er visiteret til specialskoler. 2 f lytter skole af anden grund.
Samtaler med 2 nye elever denne uge.
Rengøringsdage meldes ud inden skolestart – Nicoline laver en plan.
Arbejdslørdage – ansvar f or planlægningen ligger hos bestyrelsen i samarbejde med Ronny

5.

Skolerepræsentantens indlæg
➢ Nyt f ra medarbejderepræsentant v/Janne
➢
Janne er genvalgt som medarbejderrepræsentant.
Personalet har været glad f or at have mulighed f or medarbejdersamtaler med Nicoline i juni måned.
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Dejligt at f ornemme f ællesskabet igen til morgenløb.
Flere klasser har telt-overnattet i juni måned som kompensation f or manglende lejrskole.
Hektisk men god uge med musikemneuge, rengøring og klassef lytning.
9. klasse har været på en god studietur til Sønderjylland (i stedet f or Rom).
Kommende 9. årgang vil gerne rejse på studietur til Island til september. Vi af venter af vikling af
corona-restriktioner.
Hovedrengøring f remover i klasserne inden skolestart august med f orældre. Skal indgå i
rengøringsplanen. I år gøres der rent af rengøringsf irmaet.
God prøveaf vikling f or af gangseleverne – samt 8. årgang i madkundskab.
Fin dimissionsf est blev af holdt d. 23.6.
PAUSE – lidt mad

6.

Studietur
Udarbejdelse af retningslinjer f or økonomisk dækning i f orbindelse med studietur, hvis denne ikke
kan af holdes grundet f .eks. Corona nedlukning. Under hvilke f orudsætninger dækker skolen?

7.
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Beslutning: Bestyrelsen garanterer ikke dækning udover skolens eget bidrag (ca. 800 kr/elev) ved
nødvendig af lysning af studietur f x pga. coronarestriktioner.
Arbejdslørdag d. 11 september 2021
➢ Gennemgang af opgaveliste f ra Ronni/skole
➢ Har vi selv opgaver vi ønsker løst evt. skabe f ælles projekter evt. af sæt i helhedsplan
udarbejdet af AG Ude og tegning f ra Herluf Leg & Landskab / f ondsansøgninger
Opgaverne blev drøf tet. Herunder muligheden f or at have f ælles arbejdslørdag skole og børnehave.
Jeanette f ølger op med Maja i f orhold til at f å lavet en plan f or en f ælles arbejdslørdag, der gerne
starter med f ælles morgenmad. Bestyrelsen venter stadig på den endelige arkitektplan f or
udeområdet f ør der kan gives go på at sætte de drivhuse op, som skolen har f ået midler til gennem
Friluf tsrådet. Drøf telse af , hvordan vi skaber f orpligtelse bredt i f orhold til f ællesskabet.
Ved sommerf eriens af slutning sender bestyrelsen en invitation ud til alle med f remhævelse af
f orpligtelsen på skolens værdier. Jeanette laver et udkast.
8.

➢

Workshop - bestyrelse, ledelse, personale i skole/bh/SFO/JK

o Værdier, hvordan bringer vi dem i spil
o Samarbejde på tværs af ”af delinger”
o Fællesarrangementer f or styrkelse af f orældregrupper
o
Nicoline undersøger, hvor langt ledelsen er med arbejdet med implementering af værdierne:
Tryghed/nærhed, engagement, anerkendelse.
Brian arbejder på at f inde et sted, hvor der kan af holdes workshop – der af sættes tid til personalets
deltagelse – lørdag d. 22.1. kl. 9-12.
8.

Børnehave
➢ Status f ra Styregruppe
➢ Rengøring evt. Gitte
➢ Pedel
Pumpebrønden er bestilt. 9/7 kommer Siemens og kobler brandalarmen til anlægget.
Energimærkegodkendelse skal indhentes.
Der arbejdes på bygningsgodkendelsen i kommunen i samarbejde med Danbox.
Jeanette sender f orældrebrev ud, så snart godkendelsen er på plads.
Bestyrelsen undersøger videre i f orhold til ansættelse vedr. rengøring.
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Eventuelt / pkt. til næste møde
➢ Dato for næste møde, torsdag den. 26 august 2021 kl. 17.00
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