
Referat bestyrelsesmøde D. 1/10-2013 

Tilstede: Finn, Sandra, Morten, Lene, Jens, Dorthe, Karin 

Fraværende: Tanja, Kia 

Referent: Karin 

 

Skolelederen beretter: 

Ekspeditionslæring Projekt Bundsø 
• Der er stor aktivitet blandt eleverne, de er også aktive i forhold til kommunen og lokale landmænd 

• Eleverne er ved at lære undervisningsformen og er glade for det. 

• Lærerne befinder sig også godt med undervisningsformen. 

Jens skal have MUS samtaler med Ulla og Else i november. 

Personalet ønsker at personalemødet med bestyrelsen bliver et fællesmøde, frem for individuelle møder. 

Eventuelle nye elever 
• I 3. klasse er der en ny elev på besøg 

• Der kommer et forældrepar på besøg i indeværende uge til en dreng i 5. klasse- fra Guderup skole. 

• Henvendelse fra en familie med en elev til 7. klasse - fra Ikast.  

Regering foreslår i finansloven 3 % besparelse i tilskud til friskoler og da lærerne skal have en 2 % 

lønstigning næste år er dette en udfordring i forhold til budget.  

Ændringer i folkeskoleloven til næste år. 
• Hvilke konsekvenser får det for Svenstrup Friskole og hvad vil vi som friskole gøre i forhold til 

ændringer til folkeskoleloven. Dette skal der arbejdes med i fremtiden. 

Jens og Ulla tager på budget kursus i november. 

 

Elever fremadrettet: 

Næste år har vi 7 elever til en ny 0. klasse. Året efter er der ingen elever indskrevet, hvilket er en 
udfordring. Vi vil se nærmere på reklame og omtale efter Åben Friskole d. 7. november. 
 
 
Budget: 

• Umiddelbart ser det ud til at vi kommer ud med et underskud, derfor skal der være fokus på 

omkostninger resten af året. 

• Forslag til liste over hver måneds opgaver; hvornår de skal løses og hvem der har løst dem. 

 

 

 



Diverse: 

Status på alarm og problemer 
• Den er ustabil og giver fejl alarmer ind imellem, men den har kørt rimelig godt her på det sidste. 

Der bliver lavet service på alarmen, men alligevel sker der fejl alarmer. 

Feedback fra kommunen på forespørgsel på 3 store whiteboards og 4 fysikborde  
• Afslag. 

Hvad skal vi ha i E`svenstrupper 
• Åben Friskole  

• Nyhedsbrev  

Nyhedsbrev 
• Der udsendes et nyhedsbrev på mail efter debataften med bl.a. resume. 

Åbent Friskole arrangement 
• Kage og kaffe – Forældre har tilmeldt sig til at bage. 

• Alle lærer er til stede. 

• Invitationer sendes ud i uge 43 og opslag hænges op. 

Billeder af bestyrelsen til hjemmesiden – næste gang . 

 

Evt. 

Punkter til næste møde: 
• Ændringer i folkeskoleloven – hvad vil Svenstrup Friskole i forhold til den? 

• Forslag at dette punkt bliver drøftet på en bestyrelse-workshop, der starter allerede om 

eftermiddagen. Planlagt i november 2013. 

• Hvad vil konsekvensen være hvis vi ønsker, at følge trop med friskoleloven i forhold til minimum 

timetal? 

• Dagsorden til workshoppen laves på næste bestyrelsesmøde d. 5. november. 

Fast punkt til fremtidige bestyrelsesmøder 
• Er der nogen arrangementer i gymnastiksalen der gør at der ikke kan være gymnastik. 

Dette er for at sikre at brugerne af gymnastiksalen bliver informeret i rimelig tid. 

Ringe-fri-skole 
• Det virker som om at hverken elever eller lærer viser respekt for at undervisningen starter kl. 8.00 

• Bestyrelsen ønsker at undervisningstiden respekteres. 

Elev ønsker 
• Der skal oprettes en liste over elevernes ønsker. 

• Nogle elever ønsker en fodboldplade til at spille bold op af. 

Forældre hjælp 



• Forældrene har tilmeldt sig til at hjælpe med de forskellige arrangementer skolen har i løbet af 

året. Der bliver lavet en oversigt som ligges på hjemmesiden. 

Bluser med skolelogo 
• Skal vi have lavet nogen bluser, fx løbetrøjer til at låne eller købe – er det stemning for det?  

o Opfordring til at de kun skal kunne købes, da det er et stort arbejde at administrere lån af 

bluserne. 

• Forslag om at Kontorting kontaktes eller at der findes noget på internettet. 

Arbejdslørdag 
• Finn melder tilbage fra arbejdslørdag d. 28/9-13 at de synes det overordnet er gået godt med at få 

planlagt dagen og få opgaverne løst. Skolens intranet har været brugt til planlægningen. 

Rengøring 
• Der skal information ud til de ansvarlige for rengøring om hvad der skal gøres rent. 

Kælderen 
• Radioamatørerne har spurgt til om de kan få mere plads her på skolen – de har en afdeling i 

Sønderborg, som bliver lagt sammen med den vi har til huse. Så de fremadrettet kun er en afdeling. 


