
 

  

 

 

 
Nr. Asmindrup Friskole  
Asmindrupvej 38 
4572 Nr. Asmindrup 
Tlf.: 59328100 
E-mail:  

 

   

 Emne: 

 Referat af bestyrelsesmøde 10. marts 2016  

 

Til stede:  

Morten Juul Pedersen (Skoleleder) Maria B. Christiansen (bestyrelsesmedlem) 

Hanne Rosvald (Næstkvinde) Dennis Petersen (bestyrelsesmedlem) 

Michael Aaquist (bestyrelsesmedlem) Janne Petersson (Lærerrepræsentant) 

 Jeanette Holm Olsen (suppleant) 

Ikke til stede: 

Jens Mulvad (Formand) Nina Schiøtz (bestyrelsesmedlem) 

Monika B. Kristensen (bestyrelsesmedlem) (Mathias har orlov) 

 
 

Pkt.  Bemærkninger Konklusion/aktion 

1. Velkomst, aktioner og godkendelse af referat. Godkendt uden 
bemærkninger. 

Pkt.  Bemærkninger Konklusion/aktion 

2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. 

Pkt.  Bemærkninger Konklusion/aktion 
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3. Formanden: 

- Skolebygninger 
I Jens´ fravær orienterede Michael om, at 
kommunen gerne vil sælge (dog intet på skrift 
endnu). Vi skal drøfte en pris, vi vil give. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Vi beder Michael vende 
tilbage til Jens med, at vi 
ikke finder kommunens 
udspil/pris skræmmende, 
men vi ønsker et møde 
med kommunen, hvor vi 
kan få afklaret vores 
spørgsmål. Det er svært 
at sætte en pris, når vi 
bl.a. ikke har idé om de 
reelle driftsomkostninger 
og hvor meget inventar 
der følger med.  
Udover kommunen og 
bestyrelsen bør STYG 
også deltage i mødet.  

Pkt.  Bemærkninger Konklusion/aktion 

4. Skoleleder: 

- Ansættelse til JK 
Som nævnt var der hele 85 ansøgninger. 4 var 
til samtale. Der var specielt 2 ansættelses-
udvalget var stemt for, men et helt enigt udvalg 
valgte Maria Vogelsang Petersen. Hun er nu 
startet pr. 1. marts, og det går rigtig godt. 
Der var positive tilbagemeldinger fra 6. kl. 
elever. 

-  

- Udlodningsmidler fra Vig Festival 
 
 

- Brandøvelse på friskolen 
 
 

- Skoleleder deltager i Fondatsarbejde i Asm. 
En fond der kan hjælpe borgere, der har det 
svært (skal være bosat i Asm. eller tidl. borger) 

 

 

 

- Budget og elevtal 
Som det ser ud nu, vil der per 1. august være 
160 elever på skolen. Den kommende 0 kl. 
tæller nu 17 elever per 1. august. Skønt det 
også er tilflyttere, der henvender sig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 20.000,- skal bruges til 
smart bords 

 

Bliver i uge 11, 
efterfølgende evaluering. 

 
Har man en idé om nogen 
der ville have gavn af at 
søge fonden om midler, 
vil Morten gerne have et 
praj.  
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- Nyt fra Arrangementgruppen 
Der er mange nye ansigter i arrangement-
gruppen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

- Procedurer for indskrivning 

 

- Arbejdsgang i bestyrelsen 
Debat om bestyrelsesarbejdet, det må kunne 
gøres bedre/arbejde mere effektivt (udvalg, 
tovholdere, årshjul).  
Hvad er skoleleders opgaver, hvad er 
bestyrelsens opgaver.  
F.eks. bør indkaldelse til og koordinering af 
arbejdslørdage ikke ligge hos skoleleder.  
F.eks. kunne meget orientering fra skoleleder 
på bestyrelsesmøder droppes og i stedet 
komme som orientering på mail til bestyrelsen. 
Dansk Friskoleforening laver kurser for 
bestyrelsesmedlemmer om bl.a. 
opgavefordeling.  
  

 

 

Morten deltager snart i et 
møde med arrangement-
gruppen og vil lægge op 
til, at der bl.a. ved 
skolefesten skrues ned 
for servicen og 
forældrene bliver endnu 
mere involverede, så 
arbejdsmængden ikke 
bliver så stor for 
arrangementgruppen. 

 

Færdigbehandlet og 
underskrevet.  

 

 

 

 

 

Morten undersøger/finder 
datoer på kurser for 
bestyrelsesmedlemmer. 

Pkt.  Bemærkninger Konklusion/aktion 

5. Skolerepræsentant: Janne orienterede 
- Uvisheden fylder blandt personalet 

(bygninger/økonomi) 
- Utroligt mange elever har været syge, det 

udfordrer den planlagte undervisning 
- Rigtig god fastelavnsfest i forsamlingshuset, vi 

var dog for mange (i forhold til maks. antal 
pers. i forsamlingshuset). Må opdeles næste 
gang. 

- Personalet glæder sig til personaleweekenden 
og specielt udeundervisningen 

- Skolen har emneuge i uge 14 (skoleby). Der vil 
være åben for forældre om fredagen. 
 

 

Pkt.  Bemærkninger  
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6. Generalforsamling: 

- Hvem er på valg? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Indkaldelsen skal ud i næste uge før påske og 
en gang igen efter påske.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Eventuelle kandidater til bestyrelsen ?? 

 

Hanne og Dennis er på 
valg og genopstiller ikke. 

Michael er på valg, men 
genopstiller.  

Mathias (orlov) går ud og 
Maria fortsætter i 
Mathias´ plads og er på 
valg om 1 år. 

Jeanette (suppleant) 
genopstiller. 

 

Hanne laver et lille 
reklameskriv om 
bestyrelsesarbejde/skole-
udvikling, som skal med/i 
indkaldelsen.  

 

Thomas (revisor) kommer 
kl. 18.00 og det gør 
bestyrelsen også (får her 
sandwich).  

Morten Møller er dirigent.  

Vi spørger Nina, om hun 
vil være referent?  

Vi sælger øl og vand 
(Michael sørger for 
sandwich, øl og vand). 

 

Pkt.  Bemærkninger  

7. Principper for forældreinddragelse: 
- Forældrepasning 1. april. 

 
 
 

- Hvor meget synes bestyrelsen vi kan forlange 
af forældrene? 
Vi kom ikke til nogen konklusion.  
Talte bl.a. om vigtigheden af at bestyrelsen er 
repræsenteret ved forældremøder og dér få 
nævnt bestyrelsens forventninger til 
forældrene. 

 
Der er nu lige nok 
forældre, der har meldt 
sig til d. 1. april. 
 
 

Pkt.  Bemærkninger Konklusion/aktion 
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8. Arbejdslørdag d. 16. april: 
- Morten har en liste over opgaver (nogle af dem 

bør måske vente til efteråret) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Invitation  

 
 
 
 
 
 
 

- Koordinering  

 
Hovedopgaven vil denne 
gang være rengøring. 
Herudover er der små 
opgaver som opsætning 
af lille telt, havearbejde, 
brænde der skal saves 
op, hul i overdækning, 
isoleringskasse, tur på 
genbrugspladsen og 
forplejning. 
 
Tidl. invitation kan 
genbruges. Tilføjes med 
tilmelding på 
bestyrelsesmail (Morten 
opretter en sådan 
mailadresse). 
Tilmeldingsfrist lige efter 
påske. 
 
Ovenfor nævnte opgaver 
på arbejdsdagen skal 
have tovholdere. Vi 
samler op på dette 
onsdag d. 13. april ved 
det konst. bestyrelses-
møde. 

Pkt.    

9 

 

 

Eventuelt:  

 
Sundhedsvejledningen vil 
blive sendt ud til 
bestyrelsen på mail mhp. 
senere drøftelse. Skal 
først drøftes i 
personalegruppen efter 
påske. 
 

Pkt.    

10. 

 

Næste møde:  Generalforsamling d. 6. 
april kl. 18.00 (19.00). 
Konst. bestyrelsesmøde 
d. 13. april.  
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Godkendelse af referat:    

Jens Mulvad (Formand) 
 
 
 

Hanne Rosvald (Næstformand) 
 
 

Michael Aaquist (bestyrelsesmedlem) Maria B. Christiansen (bestyrelsesmedlem) 
 
 
 

Monika B. Kristensen (bestyrelsesmedlem) Dennis Petersen (bestyrelsesmedlem) 
 
 
 

Jeanette Holm Olsen (Suppleant) (Suppleant) 
 
 
 

Morten Juul (Skoleleder)  Janne Petersson (Lærerrepræsentant)  
 
 
 

  
 
 

 


