Bestyrelsesmøde
Torsdag 4. marts 2021

1. Opfølgning på igangværende opgaver:
Gennemgang og status på igangværende opgaver
-

Kostpolitik � Lotte og Line har arbejdet med genåbning efter covid-19, hvorfor kostpolitik endnu ikke
er lavet.

-

Intra � Stefan arbejder med dette, og vi afventer endelig godkendelse fra Friskole foreningen.

-

Pedelordning � Lotte, Line, Jesper og Christian har haft møde, der arbejdes på årshjul, hvad skal ligge
som opgaver på fællesdage og hvad skal ligge til pedelkorpset.

-

Best green og Olie � Lone tjekker løbende olie og skal vejledes i at aflæse varmepumper.

-

Reklame for fælles lørdag � er lagt ud på facebook og boostes igen senere på måneden.

-

Overslag på legeplads � der afventes at der kommer budget fra legeplads udvalg.

2. Opdatering fra Lotte og Line
Lotte:
-

Ny psykolog fra PPR, som er tilknyttet skolen.

-

Lotte dækker timer i SFO.

-

Covid-19 testhold kommer to gange om ugen, alle børn over 12 år skal testes. Personalet testes
også.

-

9 klasse så kun være fysisk på skolen hver 2 uge, og kommer først i uge 10.

-

Mia er startet igen.

Line:
-

Evaluering af styrkede læreplaner.

-

Hverdagen fungerer godt trods covid-19.

3. Likviditet, budget og kommende skoleår
Aktuel likviditet:
-

Der er problemer med at kommunen ikke betaler tilskud til tiden � Irene følger op på dette.

-

Der er plus på kontoen.

-

Februar har været en dyr måned, dette var dog forventelig.

Budgetgennemgang:
-

Lena har forsøgt at lave budget med nye børnetal.

-

Økonomigruppen arbejder videre med budget og finder løsninger på de udfordringer der måtte
være, er der andet bestyrelsen skal inddrages i indkalder Brian til møde.

Oversigt over børnetal 2021, 2022 og 2023:
Skole:
-

2021/2022: 58 elever

-

2022/2023: 61 elever

-

2023/2024: 62 elever

-

2024/2025 69 elever

Børnehave:
-

2021 går der 6 børn ud

-

2022 går der 9 ud af børnehaven

-

2023 5 børn ud af børnehaven.

-

2024 der går 12 børn ud.

Vuggestue:
-

18 børn i den her måned.

-

17 børn de kommende måneder.

Børnehave:
-

25 børn i børnehaven.

-

Der er børn indmeldt til de kommende måneder.

4. Revidering af forretningsorden
Forretningsordenen er en udvidelse af vores vedtægter. Ændringer i forretningsordenen skal foretages på to
efter hinanden følgende bestyrelsesmøder.
Vi gennemgår forretningsordenen note for note.
-

Brian har lavet udkast til revideret forretningsorden.

-

Brian laver de aftalte ændringer.

-

Forretningsorden besluttes endeligt til næste bestyrelsesmøde.

5. Udarbejdelse af lønpolitik
-

Vi er blevet bevidste om at alle friskoler skal have en lønpolitik, hvorfor det er nødvendigt at denne
udarbejdes.

-

Der nedsættes arbejdsgruppe, som skal arbejde med lønpolitik. Gruppen består af Anne,
AnneCatrine, Brian, Jesper, Lotte og Line.

6. Beslutninger omkring generalforsamling
Friskoleforeningen har den 1. marts meldt følgende ud:
Vi forventer, at Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside snart bliver opdateret med en anbefaling
om, at generalforsamlinger udskydes til efter 6. april 2021. Det giver skoler, der har vedtægter, der tilsiger,
at generalforsamling skal afholdes eks. 1. april mulighed for at udskyde afholdelse af generalforsamling til
efter 6. april. Det gælder forsat, at det er muligt at afholde generalforsamling under hensyntagen til de
sundhedsmæssige anbefalinger. Det kan eksempelvis være der, hvor det er generalforsamlingen der
godkenderansættelse/afskedigelse af skoleleder, godkender optagelse af nye lån, eller ved en ikke fuldtallig
bestyrelse, der har brug for at få valgt nye bestyrelsesmedlemmer.
-

Vores vedtægter siger, at generalforsamling skal afholdes mellem 1. marts og 30. april.

-

Generalforsamling fastsættes til 20. maj 2021.

-

Der er en værdi i, at vi kan mødes fysisk, hvorfor datoen fastsættes i maj, er det ikke muligt med
fysisk fremmøde i maj pga. covid-19, revurderer bestyrelsen datoen.

7. Eventuelt
- punkt til næste møde: diskussion om socialt ansvar.
- næste møde 7 april kl. 17:30, revisor deltager. Mødet bliver formentlig digitalt.

