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Referat fra bestyrelsesmøde D. 5-10-2011 

Fremmødte: Dorthe, Anette, Anni, Morten, Bjørn, Kia, Lene, Tanja. 

Fraværende: Sandra 

Referent: Tanja Andersen 

 

Siden sidst: 

• Handlingsplanen. 

Der skal laves en deadline på hvornår vi skal starte på stillings annoncer til skole leder, det bliver D. 31-10-

11. 

Skal vi vente på universe fonden eller starter vi bare op, vi skal starte en brainstorming. Vi retter datoer til 

på handlingsplanen, og Morten sender den ud. 

• Er vi blevet indmeldt i friskole foreningen? 

Vi bliver meldt ind i friskole foreningen når den underskrevne formular er blevet indsendt, inden næste 

møde. Dorthe 

• Er der lavet indmeldelses blanket til hjemmesiden? 

Den er lavet og ser fin ud, der skal lige laves nogle små ændringer og så kommer den på hjemmesiden 

inden næste møde. Kia sender den til Dorthe på mail eller post, Dorthe får en ekstra mail adresse med 

domæne. 

• Fordele / ulemper der er if. med Fripladser? 

Vi skal gøre op i bestyrelsen hvor mange der kan få fripladser, flere fripladser betyder også flere lærer og 

flere udgifter. Der bliver diskuteret godt på dette punkt. 

Vil vi følge fordelingsnøglen som andre friskoler eller vil vi lave vores egen, hvor mange fripladser kan vi 

tilbyde? Hvad har vi råd til? Budget gruppen undersøger sagen til næste møde. 

• Udlejning af gymnastiksalen og udendørs baner. 

Lene har snakket med Bjarne, loven er sådan at kommunen skal tilbyde baner til foreninger, men pt får 

Nørreskovskolen ingen penge. Kommunen er forpligtet til at tilbyde baner, men de behøver ikke at tilbyde i 

byen hvis der skal betales leje. 

• Kan vi få brugt inventar eller købe nyt og hvor meget. 
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Der er ikke noget brugt inventar at få, Lene vil undersøge på de friskoler som er lukket i år, hun har også 

fået et katalog på nyt møblement,  

• Nyhedsbrev virker det? 

Anette vil næste gang have vores logo billede på og dele op i en skabelon og sende en kopi til et par folk og 

tager det med til næste møde. 

• Vil forældre foreningen hjælpe os  

Der er lavet brev til Ejvind det sendes ikke lige nu, vi venter på kommunen melder tilbage. 

• Fundraising kurser  

Det er for dyrt og blev afvist. 

• Sedler og medlemsbeviser.  

Kia har lavet en seddel med et udkast til ophæng i butikker, det skal lige rettes til og så skal de ud og 

hænges op. 

Sandra laver udkast til ny flyer til uddeling i butikker med logo og hjemmesidens adresse. 

• Sponsorater ved spilleautomater.  

Tanja kunne ikke finde noget på nettet, men hun prøver igen så der er et lille oplæg til næste møde. 

Budget: 

• Budget gruppen har nyt. 

De har prøvet at menglere rundt på pengene og hæve forældre betalingen med 100 kr. og se hvor meget 

budgettet ændre sig, de arbejder videre med det. 

• CVR status. 

Vi har fået et CVR nummer og dermed fået hjemmesiden. 

• Vil folk i Svenstrup låne os penge? 

Punktet kommer på dagsorden næste gang. 

• Salg af medlemskort. 

Via hjemmesiden. 

• Underskrifter til papirer til friskoleforeningen og banken? (Dorthe) 

Er underskrevet til friskoleforeningen og bankens konti. 
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Hjemmesiden: 

• Vi mangler idè grundlaget.  

Lene prøver at sætte noget sammen fra universe fonden og det første oplæg fra borger gruppen til næste 

uge D. 14-10-11, det er tilladt at sende input. 

• Hvem fortsætter med hjemmesiden? 

Hvis der er ændringer til layout eller formuleringer så skriv en mail til Hans Jørgen på: Hjp@hjpetersen.com  

• Prisliste? Kommer senere fra budget gruppen. Det står ved at barn 3 og 4 er gratis som udmeldt 

ved første borger møde. 

Kommunen: 

• Kommunen har indkaldt til indledende møde på Mandag, der deltager bygnings køb gruppen, vi får 

en mail om hvad mødet skal dreje sig om. 

SFO: 

• Åbningstider? Dorthe laver et udkast til en seddel som kan sendes ud til alle tilmeldte i friskolen på 

mail. 

Referater: 

• Procedure for godkendelse af referater? De bliver godkendt via mail. 

Evt. 

• Grænse egnens friskole. 

Dorthe har snakket med friskolen, de er startet her i August i år, de vil gerne fortælle om hvordan de har 

startet skole med ca. 50 elever. Dorthe vil finde nogle dato`er og sende til dem. 

• Kia kender en der er journalist uddannet som vil hjælpe med korrektur osv.  

• Bjørn prøver at annullere intranettet eller stiller det i bero. 

• G mail har fået ny password: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

• Dorthe skal have tilmeldinger fra skolekreds, på ny mail adresse. 

• Den gamle hjemmeside bevar Svenstrup skole bliver nedlagt. 

• Dorthe snakker med Helle ang. børnehaven. 

• Vedtægter underskrives og sendes ind til undervisnings ministeriet næste gang, Tanja tager dem 

med. 


