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Gjerrild-Bønnerup Friskole 
 

Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 11.11.2020 klokken 19.00 – 21:00. 

 

 

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

 

Afbud:   Anders A 

 

Mødeleder: Thomas 

Referent:  Lisa 

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

 

  Tid i min. 

    

1. - Godkendelse af dagsorden  5 

  Godkendt    

2. – Orientering fra formanden                                                                                             (O) Vibe 20 

 Fællesmøde – tidspunkt. 

Tidspunktet på det næste møde fastholdes fra 13.30 til 17.30.   

  

3. – Orientering fra skoleleder   ( O )Kim                                                                    25 

 Kim har undersøgt reglerne vedr. donationer i forhold til vores 

ønske om en ny legeplads.   

Der er ikke loft over hvor meget skolen må modtage i 

donationer Alle belæb over 1.000 skal bare bogføres af revisor. 

Skolen må godt modtage gaver og ting. Det er vigtigt at skolen 

er uafhængig i forhold til giver, og giver skal være synlig. 

 Elevtal – 127 – 5 på vej.  

Vi har en del flere henvendelser end vi plejer. Vi har en stor 9. 

klasse der stopper, så det er vigtigt vi kommer så højt op i 

elevtal som muligt inden sommer 2021. 

Coronaupdate:  

 Juleklippedag afholdes klassevis i år pga. corona.  

 Mucial i uge 49 er aflyst i år pga, corona. Der arbejdes på en 

anden oplevelse for de store elever hvis corona giver os lov.  

 Grønne uger afvikles klassevis pga. corona  

 Juleafslutningen i kirken bliver også anderledes i år. Der 

arbejdes ligeledes på en anden form for afslutning for skolen.  

  

4. – Orientering fra medarbejderrepræsentant                                                                     (O) Lasse 10 

 Lasse orienterer om tilbagemeldinger fra lærerne i forhold til 

samarbejdsmødet.  

 8. og 9. er i gang med terminsprøver.  

  

5. – Orientering fra økonomi udvalget  

- herunder budget   2021 

(O D) 

Anders - 

Søren 

45 

 Budgettet for næste år er blevet diskuteret og skal endeligt 

vedtages til december. Vi undersøger pt. om skolen skal 

tilsluttes fjernvarme.  

  

6. – evaluering af fællesmødet mellem personale og (D) Kim 15 
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bestyrelsen 

       Oplægget omkring læsevejledning roses hele vejen rundt. Det var   

rart at få et indblik i de strategier og processer der er sat i gang og 

kan sættes i gang.    

        Det var spændende at få et indblik i de udfordringer lærerne står   

        I, i dagligdagen og bestyrelsen il arbejde videre med hvordan   

kan støtte op/hjælpe.  

        Mødet næste gang skal indeholde en fortsættelse af vores 

drøftelser omkring værdigrundlaget samt en fortsættelse af oplægget 

fra sidste møde.  

     

7. – evt.   

   

8. –    

    

Næste møde er   

Onsdag d. 9/12 kl. 19.00    

O: Orientering – B: Beslutning – D: Diskussion  

 

Ventende punkter: 

Ugenyt (Thomas) 

Fastsættelse af dato for socialt arrangement i januar/februar  

- Ny ferielov (mette deltager) 

- Takster  

- Bus-venner 
- Tilbud fra Softcontrol 
- Åbne økonomimøder med tilmelding   
- Navneændring? Til Gjerrild Frisko 
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