
  
  

  

 

   Glade børn lærer bedst 

Bestyrelsesmøde 12. januar 2021 
  
Onlinemøde kl. 18.00 
  
Afbud fra: Ove, Christina 
Referent: Pernille 
  
Sandwich: I må selv lave mad! 

  

Ansvarlig Dagsorden 

Jens Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst 

Jens Siden sidst og nyt fra skole og børnehaven 

- Orientering om nedlukning.  
Vi havde en plan klar før vi gik på ferie, som vi kunne bygge på. Vi vægter at 0. -4. 
Kl. ikke følger et skema og er på skærm, men har opgaver hen over ugen, som man 
skal have hjælp til men ikke i timevis i hjemmene. Hvis vi fortsætter længe, kommer 
der også supplement med Google Meet møder. For de større klasser har vi et 
skema, som er kortere end almindeligt, for at kunne holde til at være på skærm. 
Men vi følger ca. det almindelige skema. 
I hjem hvor det ikke virker for eleven at være hjemme er der undervisnings-støtte på 
skolen i små hold. Vi har et lille hold i 6. Kl. og har et par elever yderligere som skal 
i gang på skolen. 
Struktur med skema kører rigtig godt for de store klasser og eleverne har godt styr 
på at være i online-miljøet og kender det fra foråret. 
Peter (ny lærer) er kommet godt fra start og er godt vant til at arbejde med klasser 
online fra foråret. 
Set fra forældre må der også godt komme noget online-undervisning, så der sker 
lidt mere for de mindre elever. Klasse-arrangementer kan laves hvor man mødes på 
meet, det kan forældre også. 
 
Lærerne har på lærermødet i dag besluttet at lave: Friskole i fjernskolen . 
Udvalget mødes i morgen og planlægger at lave noget morgensang og andre 
fællesskabs-arrangementer i denne corona-tid, for vi har stort behov for at føle 
større samhørighed end vi har i klasserne. 



Børnehaven har åbent som normalt. Der er familier, der har valgt at holde deres 
børn hjemme efter sundhedsmyndighedernes anbefaling. Derfor er der ikke det 
fulde antal børn i børnehaven. De forældre der har et pasningsbehov har fået deres 
børn passet. Det har været gode og rolige dage i børnehaven. 
 

Jens Nyt fra Kontoret 
Peter er startet, og selvom vi kun har set ham online, så er det gået godt. Han har 
allerede nu et godt blik på klassen, men fik en sær start på friskole at man ikke må 
være sammen. God til at kommunikere og søge hjælp, men det er synd at starte på 
denne svære online måde. Dejligt startbrev til forældrene i 8.kl. God start. 
 
Vi får nye kopimaskiner og printere i morgen, Det er en stor leasingopgave. 
Kontoret er i gang med årsafslutning 2020.  
 
Drøftelse af hvad vi tror vi må og kan pga. Covid-19 med arbejdslørdage og 
Ladefestival. Punktet tages op på næste møde.  
 
Jens er på skolen de fleste dage, for at have kontakt og liv på skolen, så man kan 
aftale møde med kontoret. 

Jens Status på bygninger 
Vi har hentet tilbud hjem på at få lagt ny tag på Gymnastiksal. Ellegaard har det 
billigste tilbud.  
Hvis fjernundervisning fortsætte efter den 17. januar, så sætter vi gang i at få taget 
skiftet nu. Ellegaard kunne starte om 14 dage.Det godkender bestyrelsen. 
 
Klasselokale over kontor. Status på de planer. Der aftales nu et møde med en 
bygningskonstruktør der hjælper os videre med planlægningen af projektet.  
 
Naboejendom.  
Det er fortsat planen at købe en naboejendom og rive huset ned. Vi har givet et bud 
før jul. Bestyrelsen aftalte indenfor hvilke rammer Jens må aftale handlen med ejer.  
Der skal laves en miljøscreening for hvordan det skal rives ned, hvad vi må selv og 
hvad vi ikke kan. Så måske kan vi spare lidt til nedrivning og gøre noget selv. 
 
Bestyrelsen godkender areal-overdragelse fra haven Sdr. Allé nr 17. Vi køber 
noget af haven til at udvide vores legeplads. Er ikke en ejendomshandel, så kræver 
ikke generalforsamlingens beslutning.  
 



Jensx2 Ekstraordinær generalforsamling 
Hvis vi køber naboejendom skal det besluttes af generalforsamlingen og det kan 
blive nødvendigt at afholde en ekstraordinær generalforsamling.  

Jens H Mødekalender  
Tirsdag den 23. februar 2021 kl. 18.00 
Tirsdag den 6. april 2021 kl. 18.00      
Generalforsamling den 27. april 2021 kl. 19.00 
 

Alle Evt. 
SFO: skal der stadig være forældrebetaling, hvis vi har lukket længe? Der er ikke 
meldt noget ud fra hverken myndighedernes eller kommunens side, så det er ikke 
noget vi kan vide noget om endnu. Friskolens omkostninger er det samme som det 
plejer. Vi tager det på dagsorden næste gang. 
 
Godt at tænke i hvordan vi også laver friskole for forældre. De kan jo også mødes 
online - en god ide at samle op. 

  

  

 


