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Gjerrild-Bønnerup Friskole 
 

Dagsorden til bestyrelsesmøde torsdag den 4.2.2021 klokken 19.00 – 21:00. 

ONLINE 

 

Deltagere: Lisa, Thomas, Anders A, Anders E, Søren, Lasse, Jens, Vibe, Maria, Finn og Kim. 

 

Afbud:,Jens og Maria 

  

 Mødeleder: Thomas 

Referent:  Lasse 

Kageleder:   Lisa, Thomas, Vibe, Anders E, Anders A, Søren, Maria, Jens, Finn, Lasse og Kim. 

 

  Tid i min. 

    

1. - Godkendelse af dagsorden  5 

•  Godkendt – uden kommenatare   

2. – Orientering fra formanden                                                                                             (O) Vibe 20 

Der er sendt orientering ud til skolekresen ang. 

Generalforsamling. Fristen er skudt lidt. Vi venter med at 

fastsætte en dato til generalforsamlingen – vi forventer ikke at 

det kan lade sig gøre før maj/juni. Tænker at mange af de små 

savner skolen og glæder sig til at komme tilbage.  

Finder et nyt tidspunk til næste bestyrelsesmøde.  

Næste møde bliver torsdag d. 4 Marts.  

  

3. – Orientering fra skoleleder   ( O )Kim                                                                    25 

• Elever. 6 børn starter i t-sfo. Det er lidt færre end forventet. 

Har været i kontakt med charlotte i Kommunen – De fleste børn 

er placeret, så status lige nu er 6 børn. Giver anledning til 

elevtallet.  

• 131 elever på friskolen. Der er et søskendepar flyttet til byen 

og 2 elever flytter. 

• Spørgsmål ang. PR.  

• Plejemors bortgang – en elev har mistet sin plejemor. Der er 

fra skolens side sat gang i sorgplan og hjælp til hjemmet.  

• Personale - giver lidt udfordringer med at få tingene til at nå 

sammen når eleverne i 0-4 kommer tilbage. Statsministeren 

siger nødundervisning frem til sommerferien. Det er vigtigt at 

eleverne får ekstra tid til social kontakt.  

• Status på fonde.  

• Hjemmeside – tak for arbejdet med hjemmeside til Lasse.  

  

4. – Orientering fra medarbejderrepræsentant 

 

(O) Lasse 20 

•    

5. – Orientering fra økonomi udvalget 

Der har ikke været et rigtigt møde i økonomi udvalget grundet 

corona.  

(O D) 

Anders - 

Søren 

15 
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6. – Situationen under Corona (O D) Kim 20 

 . Nødpasning SFO – Der har været nødpasning for 6 elever. Det har 

betydet at der ikke har været behov for ekstra personale. Der 

kommer ny åbningstid i SFO i forbindelse med åbning i 0-4. klasse. 

Det kræver lidt ekstra bemanding. Mandag åbner SFO kl. 6.45. og 

lukker kl. 16.00 Eleverne er i skole 4 timer. Vi håber det kan lade sig 

gøre at skære en time af lukketiden, så vi kan minimere brug af 

ekstra timer.  

Spørgsmål om test – Personale på skoler skal have mulighed for at 

blive testet 2 gange om ugen. Kim er kontaktperson.  

Nød/fjern undervisning – Der er børn på skolen som er ”sårbare 

unge” som altså modtager delvis undervisning på skolen.  

Legeplads – Ulrik er godt i gang med at ordne stolper. Det er stort 

arbejde, men det kan ikke lade sig gøre at få forældre ind og hjælpe 

grundet Corona.  

Tilbagevenden til skolen 

Uge 6 bliver lidt speciel, da onsdag-fredag normalvis er tema uge. Der 

er derfor en anderledes bemanding. Nogle klasse kører alm. 

Undervisning, mens andre elever har tema undervisning.  

 

  

7. – Fjernvarme 

Der har været møde med trustrup/lyngby fjernvarmeværk. Der er lavet 

aftale med dem om at vi får 3 spritnye radiatore for at forbedre 

varmen. Går det godt – Så udskiftes radiatorene i hele storegruppe og 

mellemtrinnet. 3. trin er så at vi – Hvis det bliver godt – kan kobles på 

fjernvarme. Der er en kvadratmeter pris, den kan ikke ændres – men 

vi bliver ikke straffet for at varme op med andre varmekilder. Der vil 

være flere følgeomkostninger, men det vil give mindre arbejde. Finn 

finder en pris på radiatore og sender afsted til os. Vi prøver 3 

radiatore af i 6. klasse. Finn og Kim arrangerer at de bliver sat op.  

 

(O) Finn  

   

8. – National handleplan mod børn og unges rygning – vedhæftet 

brev til bestyrelsen. 

Kim informerer om tilsendte brev men oplyser at disse regler allerede 

er iværksat på GBF. Der er ingen yderligere kommentare 

(O D) Kim 10 

   

9. – Evt.   

 Der ønskes at PR sættes på kommende bestyrelsesmøde.  
 

  

Næste møde er   

   

Torsdag d. 04/3 kl. 19.00    

O: Orientering – B: Beslutning – D: Diskussion  

 

Ventende punkter: 

- Takster  

- Bus-venner forår 2021  
- Tilbud fra Softcontrol/fjernvarme  
- Navneændring? Til Gjerrild Friskole 
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