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Gjerrild-Bønnerup Friskole 
 

Dagsorden til bestyrelsesmøde mandag den 10.5.2021 klokken 18.00 – 21:00. 

På lærerværelset eller i store gruppen. 

Mødet starter med fællesspisning og afsked med afgående bestyrelsesmedlemmer! 

 

Deltagere: Lisa, Thomas, Anders E, Søren, Lasse, Jens, Henrik, Caroline, Stinne, Anja og Kim. 

 

Afbud:  

 

Mødeleder:   Thomas 

Referent:    Lisa   

Kageleder:    Lisa, Thomas, Henrik, Anders , Anja, Søren, Stinne, Jens, Caroline, Lasse og Kim. 

 

  Tid i min. 

Konstituering  

Formand: Søren Kejser   

Næstformand: Caroline  

Mødeleder: Thomas 

Referent: Lisa  

Suppleant: 1. Suppleant: Anders 2: Suppleant: Stinne 

Repræsentanter i udvalg:  

Økonomiudvalg: Søren, Thomas, Anders, Caroline 

Bygningsudvalg: Henrik, Stinne, Søren,  

Trivsels og Pædagogisk udvalg: Stinne, Anja, Caroline, Lisa  

De tre spor: Fonde, hjemmeside og PR: Henrik, Thomas, Anja.    

 10 

Fastlægge møderække for kommende møder:  

Næste møder:  

Økonomiudvalgsmøde kl. 8.15 og bestyrelsesmøde kl. 19.00 d. 7/6. 

 10 

1. - Godkendelse af dagsorden  5 

 Godkendt.   

2. – Orientering fra formanden                                                                                             (O)  15 

 Punktet udgår.    

3. – Orientering fra skoleleder   ( O )Kim                                                                    25 

 Fagfordeling:  

Planlægningen for næste skoleår er i fuld gang. Jubitor og 

saturn bliver sammensat på en anden måde fremadrettet. 

Planen er at sammenlæse 0/1. klasse og 2. klasse for sig. 

Lærerne har gjort sig nogle pædagoiske overvejer omkring 

mere kontinuitet i sammenlæsningen for børnene og mener 

denne løsning vil give mere ro på for børnene.  

2/3. klasse og 4/5. klasse er blevet sammenlæst allerede nu, 

og 2. klasse er flyttet over på gangen sammen med 3. klasse. 

De forsætter i de samme sammenlæsninger næste år. 

 Eksamen 

Corona påvirker også eksamen. I år skal man kun til de 

skriftlige eksamner. Karakteren bliver den højeste af 

standpunktskarakteren eller eksamenskarakteren.  

Eleverne skal op i mundtlig dansk og engelsk. Ellers er det også 
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standpunktskarakteren der gælder for resten af de mundtlige 

fag.  

4. – Orientering fra medarbejderrepræsentant (O) Lasse 20 

Skemaændring og planlægning af næste skoleår er det der 

fylder lige nu. Der er godt humør fordi alle er tilbage på skolen 

 Stor ros fra hele bestyrelsen for den kæmpe indsats som 

lærerne har lagt i skemaændringer her i hele coronaperioden. 

  

5. – Orientering fra økonomi udvalget (O D B) 

Søren 

20 

 Vi følger vores budget pænt. Det er en stor 9. klasse der går ud 

og en lille 0. klasse der er kommet ind, så rekvirering af nye 

elever er et stort fokuspunkt. Vi har forventeligt en stor 0. 

klasse i 2022. Vores plus12 børn (børn der udløser et ekstra 

tilskud fra kommunen) bliver færre til næste år, hvilket også 

påvirker skolens indtjening.  

 

Anders har været i kontakt med vores kreditforening som har 

oplyst os, at de er fusioneret med Nykredit. Det bliver dem vi 

skal forhandle med i forhold til omlægning af lånet til næste år. 

 

Økonomiudvalget ønsker et overblik over hvordan økonomien 

for legepladsen ser ud pt.   

  

6. – Rengøring (D) Kim 10 

 Kim orienterer omkring historikken for de forskellige 

rengøringsmodeller vi har haft i den tid han har været leder på 

skolen. Rengøring fungerer stadig ikke optimalt.  

Bestyrelsen skal arbejde på at få fundet en løsning på 

rengøring der er mere holdbar end den vi har nu.  

*Kunne man rengøre klassevis så det bliver tænkt som et 

socialt arrangement ?  

* Kim snakker med Ulrik som kommer med et oplæg til en ny 

rengøringsmodel.  

* Thomas har set en model for hvordan man kan få børn til 

bevidst tænke over hvilken rengøringsstandart de efterlader 

toilettet til andre i.  

  

7. -  Evt.   

 Trivsel 

 Status fra ansættelsesudvalg 

Jobannoncen er tilgængelig på vores hjemmeside. Der er 

ansøgningsfrist d. 30.05.2021. Den er også sendt ud til diverse 

jobhjemmesider mv. Giv gerne besked rundt til alle i kender 

der kunne være mulige kandidater   

  

8. -    

    

9. –    

    

Næste møde er 07.06.2021   

   

O: Orientering – B: Beslutning – D: Diskussion  

 

Ventende punkter: 

- Uddelegering af bestyrelsesmedlemmer til de forskellige klasser.  

- Status på rengøring.  

- 30 års jubilæum 
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- Igangsættelse af trivselsundersøgelse blandt medarbejderne. 

- Introducering af årshjul.  

- Nedsættelse af udvalg til at arbejde med vores værdier 

- Takster  

 

Er disse punkter stadig relevante ??:  

- Bus-venner forår 2021  
- Navneændring? Til Gjerrild Friskole 
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