
Referat	  fra	  bestyrelsesmøde	  D.3/3-‐2015	  	  
Tilstede:	  Morten,	  Jens,	  Tanja,	  Karin,	  Nina,	  Torsten,	  Lene,	  	  

Fraværende:	  Sandra,	  Finn,	  Kia	  

Sendt	  til:	  Bestyrelsen	  og	  skoleleder	  

	  

Skolelederen	  beretter:	  

• Teater	  gik	  godt,	  der	  var	  fuldt	  hus	  begge	  dage	  og	  Sønderborg	  lokal	  tv	  har	  interviewet	  Else.	  	  
• Der	  er	  afholdt	  fastelavn	  med	  at	  slå	  katten	  af	  tønden,	  mange	  var	  klædt	  ud,	  det	  var	  rigtig	  hyggeligt.	  
• Elevtallet	  er	  stigende,	  3	  nye	  elever	  er	  optaget	  og	  1	  elev	  har	  fået	  forlænget	  sit	  besøg	  i	  lillebjørn.	  	  
• Der	  skal	  gøres	  bærbar	  klar	  til	  9	  klassen	  skal	  til	  eksamen.	  	  
• Det	  går	  rigtig	  godt	  med	  Annette,	  børnene	  er	  glade	  for	  hende.	  	  
• Betina	  er	  fortsat	  i	  jobtræning	  fra	  kommunen	  frem	  til	  31/7-‐15	  herefter	  ansætter	  skolen	  hende	  som	  

medhjælper	  i	  SFO`en	  her	  ansættes	  hun	  i	  flexjob	  i	  en	  10/10	  stilling.	  	  
	  
Budget:	  

Der	  afholdes	  fremadrettet	  kun	  møde	  i	  økonomi	  udvalget	  hver	  3.	  måned,	  ellers	  følger	  kasseren	  op	  på	  
det	  månedligt.	  

Status	  på	  lånomlægning	  

• Vi	  har	  sagt	  vores	  F1	  lån	  op	  bl.a.	  fordi	  bidragssatsen	  er	  steget	  med	  0.25%.	  Samtidig	  er	  renten	  nu	  så	  
lav	  på	  fastforrentet	  lån	  at	  vi	  skifter	  for	  at	  få	  lavere	  risiko	  på	  længere	  sigt	  selvom	  det	  bliver	  ca.	  
15.000	  kr.	  dyrere	  for	  os	  pr.	  år	  pt.	  sammenlignet	  med	  den	  nuværende	  F1	  rente.	  

Status	  på	  købsaftalen	  

• Skulle	  have	  været	  til	  behandling	  i	  byrådet	  sidst	  i	  februar,	  men	  skal	  først	  behandles	  i	  byrådets	  
økonomiudvalg.	  	  

Forespørgsel	  på	  SFO	  fra	  nye	  elever	  til	  maj	  

• Der	  har	  været	  forespørgsel	  på	  om	  vi	  kan	  starte	  et	  før	  skole	  SFO	  tilbud	  op	  ligesom	  det	  praktiseres	  i	  
det	  kommunale.	  

• Det	  er	  blevet	  besluttet	  at	  vi	  på	  forsøgsbasis	  i	  år	  tilbyder	  en	  før	  skole	  SFO	  ordning	  for	  de	  kommende	  
0.	  Klasses.	  Herefter	  skal	  det	  vurderes	  hvorvidt	  det	  er	  noget	  vi	  skal	  have	  fremover.	  

• Prisen	  bliver	  det	  samme	  som	  1x	  SFO	  plus	  skolepenge	  for	  et	  barn	  i	  0.	  klasse,	  hvis	  der	  er	  søskende	  på	  
skolen	  ydes	  der	  rabat	  som	  normalt.	  

	  
Diverse:	  



Rundt	  om	  Stevning	  

• Der	  skal	  sættes	  noget	  i	  om	  generalforsamlingen	  og	  køb	  af	  spejderhytten,	  Lene	  laver	  et	  udkast	  

E`svenstrupper:	  

• Dagsorden	  til	  generalforsamling	  
• Konkurrence	  om	  et	  navn	  til	  spejderhytten	  	  
• Lene	  laver	  et	  oplæg.	  

Evt.	  sende	  noget	  ud	  på	  ekstern	  nyhedsbrev	  mail	  liste	  

• Dagsorden	  til	  generalforsamling	  
• Konkurrence	  om	  et	  navn	  til	  spejderhytten	  	  
• Status	  på	  teater.	  
• Lene	  laver	  nyhedsbrev	  

Fælles	  mål	  for	  antal	  elever	  på	  skolen	  

• Vi	  har	  ikke	  et	  decideret	  mål	  om	  at	  nå	  et	  givent	  antal	  elever.	  Vi	  prioriterer	  Kvalitet,	  Trivsel,	  tryghed	  
og	  læring	  frem	  for	  antal	  elever	  i	  skolen.	  

Status	  på	  sciencelokale	  og	  fondsøgning	  

• Morten	  og	  Lene	  er	  startet	  på	  at	  kontakte	  diverse	  fonde	  ang.	  at	  søge	  midler	  
• Jens	  og	  Søren	  har	  haft	  møde	  med	  Frederiksen,	  som	  leverer	  naturfaglige	  undervisningsredskaber	  

samt	  laver	  total	  løsninger	  indenfor	  etablering	  af	  naturfaglige	  lokaler.	  
• Morten	  har	  kontaktet	  Kata	  Fonden	  (tidligere	  Universe	  Fond)	  og	  fået	  aftalt	  et	  møde,	  hvor	  de	  

forhåbentlig	  kan	  give	  os	  noget	  inspiration	  samt	  hjælp	  til	  søgning	  af	  midler	  osv.	  
• Vi	  skal	  have	  søgt	  byggetilladelse	  til	  pavillonen	  hos	  kommunen.	  

Status	  på	  div.	  I	  spejderhytten	  

• Lene	  har	  fået	  forsikrings	  papirer	  og	  prisen	  er	  4.500	  kr.	  pr.	  år,	  hvilket	  også	  inkluderer	  forsikring	  af	  
bålhytten.	  

• Internetforbindelse	  er	  bestilt	  har	  SE	  og	  bliver	  etableret	  d.	  17/3.	  
• Lene	  bestiller	  diverse	  rengøringsmateriel	  samt	  rengøringsmidler	  til	  spejderhytten.	  
• Nina	  er	  måske	  leveringsdygtig	  i	  en	  græsslåmaskine.	  
• Lene	  ringer	  til	  Helge	  Mathiesen	  og	  spørger	  om	  vi	  må	  bruge	  det	  lille	  stykke	  oppe	  på	  bakken,	  som	  

spejderne	  hidtil	  har	  haft	  aftale	  om	  at	  måtte	  benytte.	  
o Hvis	  vi	  ikke	  må	  benytte	  det	  skal	  vi	  have	  kontaktet	  spejderne	  (John	  Petersen)	  da	  de	  så	  vil	  

komme	  og	  fjerne	  den	  flagstang	  de	  har	  sat	  op.	  

	  

Klasseinddeling	  til	  næste	  år	  



• Pga	  ændringer	  i	  elevtallet	  til	  kommende	  0.	  klasse	  var	  der	  ønske	  fra	  skolelederen	  om	  at	  drøfte	  
mulighederne	  for	  klassedelingerne	  til	  næste	  skoleår	  igen.	  Kommende	  0.	  Klasse	  er	  pt.	  på	  7	  elever	  
mod	  tidligere	  10,	  fordi	  der	  er	  2	  elever	  som	  ikke	  er	  skoleklar	  i	  år	  (de	  kommer	  så	  til	  næste	  år)	  samt	  1	  
elev	  der	  er	  fraflyttet	  området-‐	  

• Der	  blev	  drøftet	  forskellige	  muligheder,	  men	  den	  hidtidige	  plan	  om	  en	  dedikeret	  0.	  klasse	  blev	  
fastholdt.	  Med	  den	  nuværende	  klasse	  størrelse	  vil	  der	  dog	  blive	  samlæst	  nogle	  fag	  med	  kommende	  
1.	  klasse.	  	  

• Ændres	  elevsituationen	  tages	  dette	  op	  til	  overvejelse	  igen.	  	  
	  
Personale:	  

Workshop	  omkring	  ekspeditionslæring	  (EL)	  

• Personalet	  havde	  forberedt	  et	  oplæg	  omkring	  EL	  med	  hvad	  vi	  har	  gjort	  og	  hvordan	  de	  ser	  fremtiden	  
på	  friskolen	  med	  EL.	  

• Bestyrelsen	  havde	  forberedt	  et	  mindre	  oplæg	  omkring	  hvad	  de	  forstår	  ved	  EL.	  
• Der	  var	  bred	  enighed	  om	  at	  bestyrelsens	  visioner	  for	  EL	  er	  i	  tråd	  med	  det	  der	  praktiseres	  af	  

personalet.	  	  
• Godt	  møde,	  meget	  frit,	  vi	  vil	  i	  samme	  retning,	  god	  dialog.	  
• Der	  var	  fælles	  fodslag	  om	  at	  lave	  en	  årlig	  workshop	  i	  februar	  med	  bestyrelse	  og	  personale.	  

	  
Gymnastiksalen:	  

Er	  der	  nogen	  arrangementer?	  

• 28.	  maj	  er	  der	  skolefest.	  
	  
Generalforsamling	  

Har	  vi	  styr	  på	  dem	  der	  skal	  bage,	  præsentation,	  budget,	  etc.	  

• Der	  skal	  sendes	  besked	  ud	  (Lene	  og	  Nuunu)	  

Dagsorden	  til	  generalforsamlingen	  

• Den	  laver	  Morten	  
	  
	  
Evt.	  

• SFO	  skal	  kun	  bruge	  bolde	  nede	  fra	  SUF`es	  lokale	  og	  det	  bliver	  lukket	  for	  alle	  de	  andre	  ting	  i	  rummet.	  
• Kommunen	  har	  haft	  en	  slamsuger	  i	  gang	  på	  Nordborgvej	  i	  dag,	  men	  det	  ser	  ikke	  ud	  til	  at	  det	  har	  

virket.	  

	  

Næste	  møde:	  



• Status	  på	  købsaftalen.	  
• Skal	  vi	  have	  en	  medarbejder	  repræsentant	  med	  til	  bestyrelsesmøderne.	  
• Justering	  af	  skolepenge	  
• Der	  skal	  sættes	  noget	  i	  gang	  med	  de	  overvågningskameraer	  vi	  har	  bestilt.	  Lene	  
• Reklame	  skilte,	  ridehallen.	  
• Nyt	  projekt	  ting	  til	  markedsdage	  og	  skilte.	  
• Er	  der	  behov	  for	  en	  pedel.	  
• Hvad	  skal	  vi	  gøre	  med	  vores	  fremtidsvision.	  
• Der	  bliver	  tømt	  affald	  hver	  uge.	  
• Statistik	  over	  hvor	  børnene	  kommer	  fra.	  


