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Gjerrild-Bønnerup Friskole 
 

Dagsorden til bestyrelsesmøde mandag den 7.6.2021 klokken 18.00 – 21:00. 

 

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

 

Afbud: Anja  

 

Mødeleder:   Thomas 

Referent:    Lisa   

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

 

  Tid i min. 

   

   

1. - Godkendelse af dagsorden  5 

 Godkendt    

2. – Orientering fra formanden                                                                                             (O) Søren 15 

 Søren har modtaget en mail fra friskoleforeningen omkring et 

bestyrelseskursus. Det afholdes i september måned. Søren har 

også talt med Anni om at få Peter Mondrup fra 

friskoleforeningen op og holde et oplæg som kunne rette sig til 

til både bestyrelsen og de ansatte.  

 

 Der har været afholdt 1. runde ansættelsessamtaler med 3 

kandidater til jobet som skoleleder. Der er udvalgt 2 kandidater 

som skal til 2. ansættelsesamtale onsdag d. 9/6.  

 

 Der har været afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde. 

Bestyrelsen har besluttet at Anni til næste år skal være 

viceleder. Beslutningen er kommet som et ønske fra 

medarbejderne og taget for at styrke ledelsen på skolen 

generelt og samtidig hjælpe den nye skoleleder godt i gang.   

 

  

3. – Orientering fra skoleleder   ( O )Kim                                                                    20 

 Elever.  

Kim har fået en henvendelse fra en familie som overvejer at 

flytte deres barn til vores skole. De kommer på besøg på 

skolen tirsdag 8/6.  

 

 Fagfordeling/skema: Der arbejdes for at få kommende års 

skoleskema til at gå op. Musik i 5. klasse kommer igen. Dansk i 

lillegruppen bliver opgraderet. 5. klasse får en lektion mere 

end de plejer.  

 

 Sawsan 

Vi har fået en praktikant fra Syrien til at hjælpe med rengøring 

mv. Hun skal være på skolen i 6 uger.  

  

4. – Orientering fra medarbejderrepræsentant (O) Lasse 20 
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 Der har været valg af ny AMR og ny TR. Esben er valgt til TR og 

Alan valgt til AMR. Alan bliver fremadrettet 

medarbejderrepræsentant i bestyrelsen.  

 

 Lærerne glæder sig til at se de nye skoleskemaer som Anni 

knokler for at lægge sidste hånd på.  

 

 Lasse og Cecilie deltog som medarbejdere til arbejdsdag fredag 

d. 4/6. Det havde været en rigtig god oplevelse. Det er planen 

at medarbejderne til næste skoleår skal inddrages mere i 

arbejdsdagene. Det har været et ønske fra medarbejderne.   

 

 Lærerne er spændte på udfaldet af lederansættelsen.  

 

 Pædagoisk råds møde. Det er tanken til næste år, at der skal 

ændres i strukturen for medarbejdernes møder. Om mandagen 

skal der holdes et kort stående møde som skal benyttes til 

korte beskeder medarbejderne i mellem. Det giver plads til 

længere pædagoisk råds møder som kan benyttes til at gå 

mere i dybden med emner der kan/skal diskuteres. Caroline 

forslår at bestyrelsen måske kan komme med emner engang i 

mellem der ønskes drøftet.  

  

5. – Orientering fra økonomi udvalget (O D) Søren 20 

 Der har været afholdt møde i økonomiudvalget. Vi følger fint 

budgettet.  

  

6. – Rengøring  (D) Kim 10 

 Struktur fremover for forældrerengøring – se bilag. 

Der er generel opbakning fra bestyrelsen til den nye 

rengøringsstruktur samt til ansættelse af en fast 

medarbejder på 15 timer til den daglige rengøring.  

Bestyrelsen godkender ikke at man kan aflyse en 

arbejdsdag. Der vil altid være nogle opgaver der kan laves 

uanset det tilmeldte antal.  

Opfordring til at have 2 opgavelister:  opgaver der kræver 

koordinering / opgaver der ikke kræver koordinering. Det 

gør det lettere at planlægge ud fra deltagerantal.  

 

Samtidig opfordres der til at man laver en permanent liste 

der hænger på skolen med opgaver der er er forefaldne 

”hele tiden”, så man som forældre kan hoppe ”til og fra” 

hvis man pludselig får nogle fritimer man gerne vil bruge 

på at shine sine børns skole op   

 

Vi vil gerne booste forældreopbakningen til 

arbejdsdagene.  Henrik vil udarbejde et oplæg til en 

forældrebank der indeholder oplysninger om hvilke 

kompetencer de forskellige forældre har samt en skrivelse 

til nuværende og kommende forældre om hvorfor man 

skal møde op til arbejdsdagene. 

 

 

  

7. -  Kommende møder – datoer (B) Søren 10 
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Kommende bestyrelsesmøder ligger 2. tirsdag i måneden fra 

19-21.  

Der afholdes økonomiudvalgsmøde samme dag om morgenen.  

10. august 2021 

14. september 2021 

12. oktober 2021 

9. november 2021 

7. december 2021 

  

8. - Uddelegering af bestyrelsesmedlemmer til de forskellige 

klasser.  

(B) Søren 10 

 0: Stinne 

 1/2: Henrik  

 3/4: Jens 

 5/6: Lisa 

 7: Thomas 

 8: Søren 

 9: Caroline 

Anders træder til som suppleant ved brug for hjælp.  

  

9. – 30 års jubilæum - dato (B) Søren 10 

 Gjerrild Bønnerup friskole havde stiftende generalforsamling d. 

14. maj 1991. Det betyder vi har 30 års jubilæum i år. 

Bestyrelsen nedsætter et et udvalg bestående af ansatte, 

medlemmer fra bestyrelsen (Stinne, Caroline og Søren) 

venneforeningen til at planlægge en fest.  

  

10. - Igangsættelse af trivselsundersøgelse blandt medarbejderne. (D) Søren 10 

 Trivselsudvalget har haft sit første møde. Medarbejdertrivsel er 

noget vi vægter utrolig højt. De sidste APVer (fysisk) blev 

udarbejdet af medarbejderne marts 2020. Året før blev der 

udarbedet en psykisk APV.  

Lasse oplyser at november måned vil være et godt tidspunkt at 

få udarbejdet nye psykiske APVer.  

  

11. - Introducering af årshjul.  (O D) Søren 10 

 Stinne savner markedsføring af skolen i årshjulet.  

Forårsmessen, julearrangementer, åbent hus mv. skal skrives 

ind. Der kan også sættes mål for artikler til lokalavisen.  

Dage med undervisning af forældre.  

Send forslag til ændringer af årshjulet til Lisa.  

  

12. - Nedsættelse af udvalg til at arbejde med vores værdier (B) Søren 10 

 Maria Lomholt har sammenfattet materialet fra vores 

fællesmøde med bestyrelse og medarbejder i forhold til at få 

konkretiseret vores værdier. Trivsels og pædagogik udvalget 

har taget opgaven til sig.  

  

13. – Genindførelse af store venner og familiegrupper (D) Lisa 10 

 Det er et ønske fra bestyrelsen at man på et pædagoisk råds 

møde gentænker tanken om at have store venner og evt. 

familiegrupper i en eller anden form. 

 

  

14. – Henvendelse fra GBIF om klub (D) Kim 10 

 Idrætsforeningen har på prøve haft et klubtilbud for 3. 4. og 5. 

klasse. Det har vist sig at være en succes. GBIF har henvendt 

sig til os for at få et samarbejde omkring klubben. 

Det vil være værdifuldt for vores skole at kunne tilbyde vores 

mellemtrin et klubtilbud.   

  

15. – Henvendelse fra forælder ang billeder og Facebook (D) Søren 10 
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 Bestyrelsen har haft en snak om retningslinjer for brug af 

facebook og sociale medier. Det er sat på som et punkt på et 

nyt bestyrelsesmøde hvor der bliver fulgt op med konkrete 

tiltag.  

  

16. – Lukket punkt   

    

17. – Evt   

    

Næste møde er 2021   

   

O: Orientering – B: Beslutning – D: Diskussion  

 

Ventende punkter: 

- Takster  

 

Er disse punkter stadig relevante ??:  

- Bus-venner forår 2021  
- Navneændring? Til Gjerrild Friskole 
- Opstramning på gældsindrivelse 
- Gennemgang af ændringer i årshjulet.  
- Foto på forskellige medier, facebook mv. Langt diskutionspunkt.  
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