
  
  

  

 

   Glade børn lærer bedst 

Bestyrelsesmøde 7. september 2021 
  
Møde kl. 18.00   
Afbud fra: 
Kasper 
Referent:  
Randi 
  
Sandwich: Jens 

  

Ansvarlig Dagsorden 

Jens H Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst 
 
Dagsordenen blev godkendt.  
Referatet blev godkendt. 

Jens Siden sidst - Personale 
Jens orienterede om at Birthe nu gået på efterløn, men er tilknyttet som vikar i 
børnehaven og SFOen.    
 
Lejrskole 
Lejrskolen har været en succes. Der var rigtig gode faciliteter både i og udenom 
selve lejren. Tina nævner, at nogle af de forældre som har været med, har udtrykt et 
ønske om at der fremover deltager flere forældre, således at der er flere hænder i 
forhold til det praktiske. Det aftales, at ordningen med inddragelse af forældre 
evalueres, dette med inddragelse af de deltagende forældre. Lejrskolen i 2022 
kommer til igen at ligge i uge 35 og turen går igen til Himmerlandsgården.  
 
Øvrigt 
I forbindelse med at 2 Lucas og Andreas har mistet deres far, har Friskolens 
fællesskab virkelig vist sig. Der tales om skolens gode håndtering af situationen og 
forældrenes engagement og omsorg, for familien i en så svær situation.        

Jens Nyt fra Kontoret 
Status på nye Corona-retningslinjer 
Retningslinjerne siger fortsat at en positiv testet elev, skal hjemsendes til isolation. 
Nærkontakter (primært klassen) kan godt fortsætte skoledagen, men anbefales efter 



endt skoledag at blive testet hurtigst muligt (i orden med kvik-test) og anbefales 
først at komme i skolen igen, når der er svar på denne første test. Dette gælder dog 
ikke elever som er færdigvaccineret eller som har været smittet med Covid-19 inden 
for de sidste 12 måneder. Efter den første test skal de nære kontakter PCR testes 
på 4 og på 6 dagen. Gælder uanset om man er vaccineret/tidligere smittet eller ej. 
Det er altså kun den første kviktest, som de vaccinerede/tidligere smittede ikke 
behøver tage. Det nye er, at man må møde i skolen under dette testforløb, så snart 
der er negativt svar på den første kviktest.  

 
Overdragelse af Sønderalle 9 
Jens orienterede om at overtagelsesdatoen er fremrykket til den 15. september. Der 
tales om at der i forbindelse med den kommende arbejdslørdag, kan planlægges 
opgaver som vedr. adressen. 

  
Opsigelse Brændstrup 
Jens orienterede om at lejemålet i Brændstrup er opsagt. Man har haft lejet et 
depotrum, som man ikke længere har brug for. 

 

Jens Halvårsregnskab 2021 
Jens gennemgik halvårsregnskabet. Resultatet er et overskud på kr. 475.000 mod 
et budgetteret overskud på kr. 182.400 pr. 30/6. Det budgetterede overskud for hele 
året er på kr. 456.000.  
Regnskabet er tilfredsstillende.  
 

Evt. Tina ønsker en drøftelse af venteliste-reglerne i børnehaven. Det aftales at pkt. 
dagsordenssættes på et kommende møde, hvor Charlotte Schmidt kan deltage.   
 
Randi orienterede om, at Kasper har fået et tilbud hjem på et foredrag bygget op 
omkring bogen ‘Madro’. Der arbejdes videre med at planlægge en foredragsaften 
med mulighed for bespisning den 18. januar 2022. Der skal være fri entre til 
arrangementet og arrangementet skal være åbent for alle. Kasper laver et udkast til 
en plakat, derudover orienteres der på fredagshilsenen omkring datoen. 
 
Vent med at sætte det på fredagshilsen til Kasper har fået endelige accept, vi giver 
en tilbagemelding. 
 
Jens orienterede omkring planerne for skolens jubilæum. Det aftales, at 
bestyrelsen, så vidt det er muligt, deltager i arrangementet og giver en hånd med 
det praktiske. 

   


