Bestyrelsesprotokol side:_______

Referat af bestyrelsesmøde 27.10.2020 kl 19 - 21 i Musiksalen
Deltagere: Anders Clausen (AC), Rasmus Enkegaard (RE), Anders R Carlsen (ARC), Lars Mogensen (LM),
Lars Jacobsen (LJ), Susanne Jacobsen (SJ), Sussi Lykke (SL), Søren Tullesen (ST), Niels Olsen (NO), Tina
Reipurth (TR), Nanna Hecht (NH), Katrine Munch (KM), Charlotte Rersøe (CR), Mads Damgaard (MD),
Mia Søe (MS), Lotte Andersen (LA)
Afbud: Bettina Berthelsen (BB), Anna Abkjær (AA),

1. Godkendelse af sidste referat
Godkendt uden bemærkninger
2. Orientering v/formanden.
3 mdr. samtale med Lars; enighed om at det går godt.
Årsskrift udkommer den 18. december.
3. Orientering v/ledelsen.
• Friskolen (CR)
• Motionsdøgn
Pengeindsamling sammen med efterskolen - ca. 75.000. God motionsdag med løb og
aktiviteter på friluftspladsen.
• Corona-udfordringer
Også for forældrene er der mange ændringer p.g.a. corona, og det har været svært at vende
sig til, at man som forældre skal tage afsked med børnene, når de sættes af - og at man
eksempelvis ikke må gå med ind i SFOen.". Klasser fortsætter opdelt mv.
• Naturfagsuge
De små klasser på tværs jvf regler fra sundhedsstyrelsen. Det meste foregik udendørs.
• Nye elever og små årgange
180 elever mod 174 ved skolestart.
Årgangene er fortsat små; der er skrevet 15 op til kommende 0.
Skolekomedie gennemført med forældre som tilskuere.
Mie på barsel kort før jul og har frem til der selvbetalt orlov.
• Friluftsgården (ARC)
• Træer
Styr på gaver fra 2019; 10 store træer samt træer og buske fra entreprenøren plantes i
november med hjælp fra et forældrepar, der er anlægsgartnere.
• Tilsyn
Pædagogisk tilsyn i september; tilsynsrapport børn og voksne opholder sig primært udenfor.
God og hyggelig stemning, gode barn til barn og voksen til barn relationer.
Der kan kigges på struktur i vuggestuen omkring frokost, så der kan være konstant
voksenopsyn; Tilsynet var en dag med højt personalefravær og ændring i dagens program på
dagen.
• Ledermøder
God struktur med møder ca hver 14. dag med Lars som facilitator. Herudover jævnlige møder
og samtaler mellem Lars og Anders omkring Friluftsgårdens fortsatte virke.
• Personalesituationen
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Lene og Karina har valgt at sige deres stillinger op; Lene pr 1/11 og Karina pr 1/12. Begge er i
samme gruppe. Der søges 2 nye pædagoger, og Sebastian kommer tilbage som medhjælper
og Maltes stilling er forlænget til januar. Vuggestien er ”fredet”. Lotte sættes op i tid til fuld
tid i vuggestuen.
Karina var endvidere souschef, denne stilling overtager Susanne. Susanne og Anders sætter
sig sammen og fordeler arbejdsopgaver.
•

SFO (LA)
Det går godt. Børnene mere selvhjulpne.

•
•

Efterskolen (LJ)
Søde og glade elever!
En sendt helt hjem og en på tænkepause. Herudover et rigtig godt elevhold.
Hverdag med restriktioner.
Undervisning, spisning og fællestimer kører og fungerer. Løbende samtaler med eleverne
om, hvordan det kan undgås, at mange smittes.
Foredrag med Vores Europa
Sammen med 7.-9. klasse fra friskolen
Aflysning af Efterskolernes Dag og Gl. elevdag
Dramauge
Skole/hjem og dramaforestilling – en forældredag med begrænsninger
240 forældre på besøg holder ikke, så skole-hjemsamtaler aflyses, kontaktlærer følger op
med udførlig elevplan og aftaler zoommøder mv. Fredag aften holdes der teaterforestilling i
to omgange, så dette kan gennemføres efter anbefalinger.
Tanker om skitur og linjefagsrejser
Skilejrskole næppe muligt, men den endelige beslutning træffes så tæt på juleferien som
muligt. Plan B er i tankerne. Italesættes allerede for eleverne, så de er forberedte på, at det
nok er den vej, det går.
Elevoptag til kommende årgange
137 elever optaget til 21/22
Også mange optaget til 22/23.
Der er afholdt/afholdes besøgsaftener, hvor skolen vises frem med begrænset antal
tilmeldte. Nødvendigt for at elever vil skrives op.

•
•
•
•
•
•
•

•

•

4. Nyt fra forstanderen (LM)
Travl og hektisk tid. Haft fokus på økonomien med god hjælp fra Henrik Dahl og Inger på kontoret.
Henrik er meget velkommen på skolen. Henrik har tilbudt hjælp til kommende års budget, og
herefter skal det overvejes om Inger og Lars selv skal sidde med økonomi/årsbudget eller om der skal
hjælp udefra.
Er næsten færdig med medarbejdersamtaler, der mangler 3. Det har givet godt indblik i
medarbejderne og et andet syn på, hvad institutionen er for et sted.
Større andel af forældrekontakt blandt andet grundet corona. Kontakten mellem forældre og
medarbejdere mangler grundet corona, dermed begynder forældre at ringe sammen om ting der
normalt ville klares i døren.
Kursus for nye efterskoleforstandere; regler og jura for området.
Medarbejderne kæmper godt for at få tingene til at fungere og det gør det.
5. Tilbagemelding fra klassemøder CR/LM
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En forældre pr elev siddende ved enkeltborde. Corona oppe og vende, men på det tidspunkt var
trætheden ikke indtruffet i samme grad.
9. klasse; juletræsfest aflyst. Line (klasselærer) har gang i noget virtuelt banko for at kunne samle
nogle penge ind.
Lærerne har afholdt meget professionelle møder; man kan mærke, at det er lærere, der brænder for
det. Misbrugskonsulent ude i 8. klasse; han konkluderede at det var godt med et beskyttet miljø.
6. Godkendelse af indholdsplan for efterskolen
Lars J. har lavet en revideret indholdsplan; der skal laves en større revision af planen næste år.
7. Orientering om byggesag v/byggeudvalget. (NO/LM)
Arkitekten lidt forsinket, klar til at udsende, så vi om 14 dage kan lægge ud til udbud. Aftale med
ingeniør godkendt. Køkkenpersonale har fået lov til at komme med deres uforbeholdne mening om
køkkendelen, hvilket har medført lidt forbedringer. Endvidere er nye elevværelse gjort lidt større.
8. Orientering om økonomi v/LM
Forventet elevtal i efterskolen, lidt højere end forventet i friskolen og SFOen. Højere børnetal på
Friluftsgården. Dermed højere tilskud samt forældrebetaling.
Skolepenge alt i alt ca. - 500.000 grundet aflyste ture mv. Endvidere har skolen ikke været lejet ud på
samme vis som tidligere år.
Lederskift samt flere hænder i forbindelse med corona betyder en større lønudgift på Friluftsgården.
Lidt lavere lønudgift på lærersiden.
De aflyste linjefagsture har kostet lidt pga. betalt depositum mv. SAS valgte at flyve selvom man ikke
kunne tage til Spanien; dermed var flyet ikke aflyst og pengene ikke givet retur.
Værkstedsrenovering udsat - vi er ikke nået til det.
Nyt tag på forstanderboligen taget af driften frem for afskrivning.
Ift Pedelhjælp; Jens har ikke fundet de rigtige kræfter. Lars og Jens snakker sammen, så vi sikrer, at
der kan ansættes den rigtige hjælp.
Alm. Stigning på 85% på forsikringer af ejendom.
Annoncer 8283 er stillingsopslag. Annoncering i form af reklame er på 8285.
Renteswap – er faldet en anelse til -7,42 mill.
Samlet set forventer vi at kunne holde årsbudgettet for indeværende år, hvilket LM anser for at være
godt, taget i betragtning at vi har haft ekstraordinære udgifter i forbindelse med Corona,
forstanderskift mm.
9. Politik omkring klassekvotienter i friskolen (AC)
Emnet med elevkvotienter har gennem årene været drøftet flere gange i bestyrelsen, men der ligger
ikke en opdateret beslutning fra de seneste års drøftelser. For at forældre ved, hvad der er gældende og for at give en ny ledelse det bedst mulige grundlag at agere ud fra, så er punktet sat på dagsordenen,
så vi kan få en mere præcis beskrivelse.
I dag er vores udgangspunkt, at vi har en klassekvotient på op til 20 elever pr. klasse. Der er samtidig en
forståelse af, at der i særlige tilfælde kan gives lov til kvotient op til 22. Der er en fælles forståelse af, at
ledelsen i samråd med lærere altid laver en pædagogisk vurdering af klassen, hvorvidt den kan bære, at
der optages en ekstra elev. Denne vurdering laves uanset om klassen vil få over eller under 20 elever.
Der er desuden en fælles forståelse af, at der særligt i Østfløjen (gul bygning) maksimalt kan være 22
elever på grund af lokalestørrelsen.
Der er tre primære forhold, som bestyrelsen drøftede, og som en højere eller lavere klassekvotient har
betydning for.
Det første er undervisningstiden pr. elev ift. hvor mange elever pr. lærer (eks. 1:18 - 1:20 - 1:22). Altså
uanset om en klasse er mere eller mindre velfungerende, så har elevantallet en betydning for, hvor
meget tid en lærer - alt andet lige - har til hver elev.
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Det andet forhold er den direkte økonomiske gevinst, der ligger i at kunne optage en ekstra elev. Skolen
er afhængig af at opretholde et vis antal indskrevne elever, så der både er økonomi til de faste udgifter
og til udviklingen af skolen - En udvikling som alle elever får glæde af, og som er med til at sikre skolen
ud i fremtiden.
Det tredje handler også om økonomi. Hvilken betydning har det for valg af skole, om der er en bestemt
maksimal klassekvotient. For nogle har det også en betydning for deres valg af skole, at vi eksempelvis
har et udgangspunkt på maksimalt 20 elever i klasserne. Hvor mange børn vil ikke blive skrevet op, hvis
kvotienten er højere.
Desuden blev der drøftet, hvilke særlige tilfælde, som vil kunne udløse, at en klasse kan være mere end
20 - dog maksimalt 22 elever.
Konklusionen blev med baggrund i ovenstående overvejelser,
- at ledelsen i samråd med relevante lærere altid foretager en pædagogisk vurdering af klassen ift. om
der kan optages en ekstra elev. Denne vurdering foretages uanset hvor mange elever, der er i klassen
- at der som udgangspunkt maksimalt er 20 elever i hver klasse
- at der af ledelsen kan dispenseres fra grænsen på maksimalt 20 elever, hvis der er tale om lærerbørn,
børn med søskende på skolen eller andre helt særlige tilfælde
- at der kan maksimalt dispenseres op til 22 elever pr. klasse
10.Kalender
Bestyrelsesmøde den 10. december. Mange af de aktiviteter, hvor bestyrelsen normalt ville deltage
er aflyst.
11.Nyt fra udvalg.
12.Nyt fra medarbejderrepræsentanter.
AC: Anders C spørger, om der ift. denne corona-tid er noget, som vi kan gøre/ikke gøre - noget vi kan
beslutte, som kan gøre det nemmere/bedre at være medarbejder?"
RE: Alt det vi ikke må fylder. Personalearrangementer uden for skolen savnes, men humøret er trods
alt ganske fint.
MD: Hold lidt fast i ”plejer”. Medarbejderne oplever generelt god stemning rundt på skolen.
13.Evt.
2 lærere på barsel frem til nu; Anders er lige kommet tilbage og Dorthe kommer tilbage efter
dramaugen.
Trine er i praktik, så pendler lidt frem og tilbage.
Pt 2 praktikanter, og der kommer 1 mere.
Stort set al udlejning af hal er stoppet.
Ovenstående referat er godkendt:
..................................................... .................................................................
Nanna H. Nielsen

Anna Abkjær

........................................................ ..............................................................
Mia Søe Pedersen

Niels Olsen

…………………………………………………… ……………………………………………..
Søren Tullesen

Mie Poulsen
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……………………………………………………

……………………………………………..

Anders Clausen
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