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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  Lotte Andersen X 

Anna Abkjær X Bettina Berthelsen X Henrik Dahl X 

Søren Tullesen X Susanne Jacobsen X Rasmus Enkegaard X 

Niels Olsen X Anders Ring Carlsen X Mads S. Daugaard X 

Bo Hass Jensen X     

 
Juni 2020 

      

 
Referat af bestyrelsesmøde 

Onsdag den 10. juni 2020 
 
 

Afbud: Kasper 
 

 
1. Godkendelse af sidste referat  

Godkendt uden bemærkninger 
 

2. Orientering v/formanden. – nyt om forstanderansættelsen. 
Ny forstander ansat - Lars Mogensen, 17 år som viceforstander på Gerlev. Enigt ansættelsesudvalg og 
bestyrelse. Flytter ind i forstanderboligen med sin familie, inden han skal starte op. 
God proces, 5 til første samtalerunde og 3 til 2. samtalerunde. 
Vores facebookopslag er delt og linket et utal af gange. 
Stor tilfredshed blandt medarbejderne med Muusmann og hele processen. 

 

3. Orientering v/ledelsen. – coronatiden.   
HD og HLD: 3 nye vikarer (gl. friskoleelever) og Jacob Crone fortsætter. 
Fagfordeling på plads, skemaet er i gang med at blive lagt. 
8. kl får køkken/hjemkundskab som prøvefag, og skal derfor have faget hele året. 9. klasse får ½ år med 
sløjd og ½ år med IT/medie og idræt. 
3 nye elever; 0., 1. og 4. klasse. 
9. kl sidste skoledag 22/6 og dimission den 24/6. Der flyttes ud af forsamlingshuset den 11/6-20. 
Rengøringspersonalet knokler, og gør en kæmpe indsats. 
LA: Koloni uden overnatning; en dag i spejderhytten i Gørlev og en dag på skolen. 
16 elever i kommende 0. klasse. 
Hygiejne skal fortsat være i fokus. 
LJ: Efterskolelærerne spændt hårdt for; kæmpe udfordring at vende tilbage, men også godt at være tilbage. 
Stort logistisk puslespil. Alle elever har skema fra kl. 8.30 til 17. 2 udmeldte under hjemsendelsen; også af 
andre grunde end corona.  
Næste hold: Fyldt hold. Intromøde holdt online, det samme gør kontaktlærerne med deres kommende 
kontaktgrupper. Ang. Dagligdagen må udviklingen følges, rullende spisetider, rengøring med mere 
fortsætter sandsynligvis et stykke tid ind i det nye skoleår. 
Anders: Friluftsgården har gang i sommerferieplanlægning, opskrivning af nye børn, grupperne er de tre 
ting, der fylder. Der bliver sagt farvel til Pernille og Sebastian. Malte Halsskov starter midt juli.  
Ny hjemmeside til august.  
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4. Økonomi og renteswap. 
Renteswap på ca. - 7.6 millioner 
Hjælpepakke fra regeringen 1000,- pr uge i 6,7 uge + 50,- tilbage i kost/dag. 
Friskolen og Friluftsgården; der betales som udgangspunkt som normalt. 
Der bruges ekstra timer på personale i Friluftsgården samt rengøring. Vi skal være opmærksomme på om 
de kommunale institutioner får et tilskud til den ekstra rengøring, så vi kan søge det samme. 
Aflyste linjefagsture mm. kommer til at koste noget, men hvor meget vides endnu ikke. 
Forsikringerne er steget voldsomt ca. 170.000 kr. 
Willis har lovet nyt udbud omkring jul. 
 

5. Byggeplaner – hvor langt er vi? 
1 års gennemgang af friluftsgården; en del småting der skulle laves. Melding fra personale om tung luft; 
ventilationen er godkendt ved at tage antal børn/kvadratmeter, og det lever præcis op til kravene. Der 
bliver målt på diverse parametre, og det følges, så der kan indsættes ekstra foranstaltninger, hvis 
nødvendigt.  
 
Lars Mogensen kigger med på byggeplanerne i denne uge. 
3 projekter; ekstra elevværelser - tegning færdig. 
Tilbygning spisesal - tegning næsten færdig 
Køkken - tegning næsten færdig. 
Der skal søges byggetilladelse hos kommunen - tager ca. 3 mdr. 
 
Ønske fra LA: drejebænke til keramik med afskærmning i Billedkunst. 
 

6. Forberedelse af generalforsamling den 30/6. 
Der er indkaldt, bliver muligvis i Spejlsalen. Da det er skolens virksomhed, må vi være mere end 50 samlet. 
Forældrekreds: Nanna genopstiller, Søren kan ikke genopstille. Mia ringer til Niels Løgstrup. 
Skolekreds: Søren opstiller, Niels genopstiller. 
Supp. Katrine genopstiller, Louise genopstiller ikke. 
 

7. Søskenderabat og andre ordninger. 
Der er søskenderabat i friskolen. Medarbejderbørn betaler ½ pris i friskolen.  
Der er afsat 50000 til fripladstilskud, som kan søges ved lav indtægt. 
Sfo: søskenderabat. 
Friluftsgården: rabat efter kommunens regler, og det betales af kommunen. (25 % søskenderabat). 
Der er ikke rabat i mellem afdelingerne.  
Efterskolen: elevstøtte udregnes og betales af staten. Individuel elevstøtte kan søges efter af skolen satte 
kriterier. Der er afsat pulje fra staten. 
Der er givet et ekstra tilskud til puljen på 60000 i forbindelse med corona. 
Hvis man har barn på Friluftsgården, kommer man automatisk frem i køen til friskolen og omvendt. 
 
Ordninger for medarbejdere. Pr. måned 25,- til kaffe mm som medarbejder. 100,- som efterskolelærer for 
kaffe mm samt spisning med elever. (pædagogisk måltid). 
Øvrige medarbejdere kan købe frokost for 60,- pr ugedag/måned (når køkkenet har tid). 
SFO-medarbejdere 25,- pr. måned for at kunne tage mad sammen med børnene. 
 

8. Kalender for det kommende skoleår. 
Kalender gennemgået. 
Fælles opstart den 4/8 kl. 17 for alle medarbejdere. Her bydes også velkommen til alle nye ansatte. 
Mette Vig 25-års jubilæum i august. Personalearrangement skal sættes i kalenderen. 
Det ønskes, at fællesmøde den 2. februar rykkes. 
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9. Nyt fra udvalg.  
- Byggeudvalg: Arbejdsdag. Afholdes kun for forældre. 35-40 tilmeldte. Der er spurgt ind til, om ikke 

arbejdsdag kan lægges som en arbejdseftermiddag. Det forsøges at lægge efterårets arbejdsdag 
samtidig med arbejdsdagen på Friluftgårdens den 18/9 om eftermiddagen. 
 
MUS samtaler med Tap’erne. De har meget travlt, mere mandskab ønskes.  
Snak om at vi skal ansætte en ekstra pedel senest næste sommer når efterskolen udviddes. 
Kontoret er endvidere spændt hårdt for. 
 
Projekt med nyt tag på forstanderboligen er i gang. Der lægges ekstra isolering. 

 
- Festudvalg: Receptioner – må/kan vi holde dem? 

Der holdes reception for henholdsvis Ulla og Karen. Ullas holdes den 19/6 i spisesalen, og Karens 
afholdes den 26/6. 
Der afholdes reception for Hanna og Henrik den 2. august 2020 fra omkring kl. 14. Bestyrelsen hjælper 
til ved grill mm, Søren leverer. 
Anders aftaler dato for velkomstreception med Lars Mogensen. 
 

10. Nyt fra medarbejderrepræsentanter. 
Intet nyt. 
 

11. Evt. 
Tak for gækkebreve til Friluftgårdens børn. 
Tak til lærere for gækkebreve, kontakt under hjemsendelsen mm. 
 
9. klasse holder sidste skoledag den 22/6. Det laves i 2 hold, så alle kan se underholdning mv. 
Efterskolens afslutning er ikke på plads endnu. 
Farvel til dragerne dag bliver uden forældre; der kommer besked ud til forældrene i nyhedsbrev. 

 
 
 
 

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


