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Gjerrild-Bønnerup Friskole 
 

Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 5.8.2020 klokken 18.00 – 21:00. 

 

 

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

 

Afbud:  Maria  

 

Mødeleder: Thomas 

Referent:  Lisa 

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

 

Vi starter med spisning kl. 18 og siger farvel til de ”gamle” og velkommen til de 

”nye”. 

Herefter konstituering med valg af formand, næstformand og referent. Vi skal 

også have lagt kommende møder i kalenderen. 

 

Formand:               Vibe er valgt igen.  

Næstformand:        Søren er valgt 

Referent:                Lisa er valgt.  

Økonomiudvalget:  Anders A, Søren, Anders E, Thomas & Vibe 

Ordstyrer:               Ordstyrer er rullende og er den samme som kageleder til  

mødet. 

 

Bestyrelsesmøder er fastlagt til: 9/9 – 7/10 – 11/11 – 9/12 – 13/1 – 10/2 – 10/3 

- //4 – 12/5 – 9/6. Vi starter kl. 19.00  

 

Økonomiudvalgsmøder er dagen før bestyrelsesmødet med start kl. 07.45 

 

 

1. - Godkendelse af dagsorden  

  Godkendt.   

2. – Orientering fra formanden                                                                                             (O) Vibe 

 Revidering af foretningsordenen.  

Det er på tide at vi får revideret vores forretningsorden. Kim, Vibe, evt. 

Maria og evt. Finn får den revideret hurtigst muligt.  

 Daglig drift 

Vibe orienterer kort de nye bestyrelsesmedlemmer om hvad 

bestyrelsesarbejdet indbefatter.  Afbud skal meldes ind på intra i en 

besked til alle. 

 Deltagelse i opstartsmøde med GBIF 

Bestyrelsren er af GBIF inviteret til et opstartsmøde omkring mulighed for 

opførsel af ”fremtidens fælleshus” her i Gjerrild. En masse forskellige 

aktører fra byen er inviteret.  

 

3. – Orientering fra skoleleder   ( O )Kim                                                                    

 Elevtal – ansættelse 

Elevtallet ved opstart 9/8 er 123 elever. Vi har ansat Alan Rønde som ny 

lærer der skal undervise primært på mellemtrinnet.  
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 Økonomi og tiltag 

Med det nuværende elevtal er vores økonomi fin stabil og følger 

budgettet. Bygningsudvalget holder løbende øje med skolens 

vedligeholdelsesmæssige stand og prioriterer de forskellige 

istandsættelser.   

 Første skoledag 

1. skoledag afholdes ”traditionen tro” søndag d. 9/8 kl. 14.00.  

 Busser 

Den grønne bus har været ved mekaniker hen over sommerferien, så den 

er tip top klar til skolestart.  

Bus 352 kommer med ca. 30 elever fra Grenaa hver morgen. Ringetiderne 

er ændret til 7.45 da busafgangene er ændret. Afgangen hvor de fleste 

skal hjem er 13.45 blevet en flexafgang  

 Ringetider 

Husk vi starter skoledagen 07.45 fra mandag d. 10/8  

 Legeplads – hvad vil vi med skolens udearealer. 

Vi har en arkitekt der er ved at udarbejde ideer til nytænkning af vores 

udendørs legearealer.  

 De tre spor 

Her på skolen har vi siden foråret haft fokus på at gøre os mere synlige 

udadtil. 3 forældre fra skolen er tovholdere på de 3 spor som er: 

Hjemmeside, sociale medier og fonde. Der arbejdes løbende videre i de 

forskellige udvalg. 

4. – Orientering fra medarbejderrepræsentant                                                                     (O) Lasse 

 Lærerne holder opstartsmøde torsdag d. 6/8.   

5. – Orientering fra økonomi udvalget (O) Søren 

 Kim oplyser vi har fået 36.000 i tilskud fra staten i forbindelse med 

corona. Disse vil blive benyttet til indkøb og opsætning af ekstra 

permanente vaskefaciliteter.  

 

6. – SFO betaling eftermiddag. – se bilag  (B) Kim 

 Bestyrelsen er i gang med at se på flere betalingsmuligheder end dem der 

er i dag. Der bliver igangsat en undersøgelse af de nuværende tilmeldtes 

behov for at finde de bedste fremtidige løsning.  

 

7. – Corona drøftelse  (D) Kim 

 Kim orienterer om de nyeste retningslinjer for skolen. Vi skal tilbage til 

den ”almindelige” skoledag, men stadig være opmærksomme på at corona 

stadig er her. Lærerne vil lave yderligere detaljerede drøftelser herom på 

deres fællesmøde 6/8.  

 Udlandsrejsen for 9. klasse er ved at blive planlagt. Corona giver nogle 

udfordringer i forhold til den normale tur, så der tænkes også i 

alternativer.  

 

8. – Bestyrelsens årshjul – se bilag (D) Vibe 

  Årshjulet revideres sammen med forretningsordenen og fremlægges til 

godkendelse på næste bestyrelsesmøde.  

 

9. – Samlinger - kælder (D) Vibe - Kim 

 Bygningsudvalget vil kigge på evt. renovering af kælderen.   

10. – skolebytte og madtanter (B) Vibe- Kim 

 Madtantetjansen er kraftigt reduceret i år og derfor er det besluttet at 

man ikke slipper for de dejlige rengøringsdage selvom man er madtante i 

år.  

 

11. – evt.  
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Næste møde er  

Onsdag d. 9/9 kl. 19.00   

O: Orientering – B: Beslutning – D: Diskussion  

 

Ventende punkter: 

- Ny ferielov (mette deltager) 

- Takster  

- Bus-venner 
- Åbne økonomimøder med tilmelding 
- Ændring af ringetid i forhold til ændret buskørsel.   
- Navneændring? Til Gjerrild Friskole 
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