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Deltagere:  

Anders Clausen X Katrine Olsen X Lars Jacobsen X 

Nanna Hecht Nielsen X Louise Nielsen X Hanna Dahl X 

Mia Søe Pedersen X Kasper Svendsen X Lotte Andersen X 

Anna Abkjær X Bettina Berthelsen X Henrik Dahl X 

Søren Tullesen X Susanne Jacobsen X Rasmus Enkegaard  

Niels Olsen X Anders Ring Carlsen  Mads S. Daugaard X 

Bo Hass Jensen X     

 

 
Referat af 

BESTYRELSESMØDE 
 
 

Onsdag den 19. februar 2020 
 
Afbud: Rasmus, Anders(friluftsgården) 

 
 

 
1. Godkendelse af sidste referat 

Godkendt uden bemærkninger. 
 

2. Orientering v/formanden.  
Det høres andre steder fra, at vores efterskolen er velanset – styr på tingene til efterskolernes aften. 
 

3. Orientering v/ledelsen.   
HLD: Leif tager morgensang mandag og fredag, Thomas tager resten. En ny elev i 4. og måske en på vej til 
kommende 0. kl. 
Info-møde kommende 0. kl. den 26/3-20. Fine evalueringer. 
LA: glade børn, lige nu run på indendørs aktiviteter pga. vejret. Vinterferie godt overstået med ture ud af 
huset og aktiviteter hjemme. 20/3 vinterfest. Onsdag er de store fra Friluftsgården med i hallen. 
LJ: Klar til gymnastiksæsonen, det bedste gymnastik længe på dette tidspunkt. Der kan være betaling ved 
nogle af opvisningerne. God tur til Geilo; fungerede også fint med 9. fra Friskolen. Der har været en fnat-
periode, men det er nu overstået. God stemning i efterskolen.  
Svagt ansøgningsfelt til JCs stilling. Der har været to ude og blive vist rundt, som vi ikke har fået ansøgning 
fra endnu. 
Friluftsgården: Christina er fortsat sygemeldt, Sebastian er ansat som vikar.  
HD: Hvis ikke ordentligt ansøgerfelt til musiklærerstillingen, venter vi til sommerferien. Ulla går på pension 
til sommer, og vi skal også ansætte en afløser til Charlottes stilling. 
Anmari er ansat i køkkenet fra marts, er kok og kommer fra Slagelse. 
Årsgennemgang af byggeri, de er lidt sløve til at komme i gang, men byggeudvalget følger op. 
Landsstævne 2021: man må ikke længere køre med mere en d 42 kursusuger. Det vil koste skolen ca. 
100.000-150.000 at sende 30-40 elever af sted ud over en egen betaling på ca. 4500,- Der er ikke noget pr i 
at deltage. Vi vælger umiddelbart ikke at skulle af sted. 
Årsmøde 6.-8. marts 2020 i efterskoleforeningen – interesserede kontakter HD. 

 
4. Sidste nyt om forstanderansættelse 

Procesdag afholdt med masser af inputs fra de forskellige grupper. Skabte gode refleksioner omkring vores 
skole. 
Stillingsannonce kommer med en vis samtidighed elektronisk og fysisk. Ansøgningsfrist 31/3-20. 
Stillingsopslaget er gennemlæst og gennemarbejdet. Det er gjort tydeligt, at der er bopælsmulighed og ikke 
pligt. Ansættelsesudvalget er på plads med 14 medlemmer. Mellem 1. og 2. samtalerunde screenes de 
relevante. Kvalifikationer: skolebaggrund, du kan også have fået dine kompetencer andre steder… 
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5. Byggeplaner – hvad gør vi?  
HD har skrevet forslag til udbygningsplan. Der er mange 10. klasser på venteliste, mens det er sværere at 
fylde 9. klasse op. Start vinter 20-21 elevværelser ved hal (i alt mulighed for 143 elever), herefter udvidelse 
spisesal og køkken forår/sommer 2021. Byggeudvalg henvender sig til arkitekt for at få de sidste tegninger 
på plads, og der kan derefter indhentes 2-3 tilbud. Det vil være relevant, at de der byggede hallen også 
spørges om tilbygning af elevværelser. Bestyrelsen tilslutter sig forslaget. Der gøres på hjemmesiden 
opmærksom på, at vi nedlægger 9. klasse fra skoleåret 2022-23. De 3 elever, der er skrevet op til 22-23 får 
direkte besked.  
 

6. Skolepengesats for: - Efterskolen 2022/23 – Friskolen og SFO 2020/21 
Efterskolen 2022/23 2530kr pr. uge – indmeldelsesgebyr på 2000kr. Friskolesatserne øges med ca. 2%. 
Taksterne for Friluftsgården følger kommunens takster. 
 

7. Forberedelse af generalforsamling den 28/4 – ønsker du genvalg? 
Louise ønsker ikke genvalg, Niels ønsker genvalg, Katrine ønsker genvalg, Bo ønsker ikke genvalg, Søren 
ønsker valg til skolekreds, Nanna ønsker genvalg. Så vi mangler en bestyrelseskandidat og en suppleant fra 
forældrekredsen. 
 

8. Nyt fra udvalg.  
Der skal planlægges afskedsarrangement for Hanna og Henrik - festudvalg. Forslag om at det bliver fredag 
den 12/6.  
 

9. Nyt fra medarbejderrepræsentanter. 
Susanne: spændt på, hvordan det nu bliver. Anders har gode idéer, og er god til at se tingene på gode 
måder og komme med gode forslag. 
 

10. Evt. 
Hvornår kommer der evaluering af Friluftsgården? Er ikke besluttet, men skal selvfølgelig gennemføres på 
et tidspunkt. 
Der florerer historier på den lukkede efterskoleforældregruppe på Facebook om diverse tyverier. Det er 
ikke hørt i lærergruppen. Der er opfordret til, at de pågældende henvender sig til skolen. 
 

 
 
 

Ovenstående referat er godkendt: 
 
.....................................................  ................................................................. 
Nanna H. Nielsen                        Søren Tullesen  
   
........................................................  .......................................................... 
Mia Søe Pedersen   Bo Hass Jensen 
 
……………………………………..                …………………………………………….. 
Anna Abkjær    Niels Olsen 
     
……………………………………. 
Anders Clausen 


