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Referat fra bestyrelsesmødet  
mandag den 19. marts 2018 fra kl. 16.30-19.30 

Deltagere fra bestyrelsen: Deltagere fra skolen:

Jacob Lunding, formand Maja Rose Falk, afd.-leder i Fritten - afbud

Stine Flora Kjær, næstformand Dorte Lindhardt, skoleleder

Dorthe Myndal Fogtmann - afbud Eva Landert, medarbejderrep. - afbud

Klaus Klitgaard Jette Kruse Nord, viceskoleleder 

Esben Lykke Hegstrup - afbud Elevrådsrepræsentanter: 
Magnus 7.v næstformand i elevrådet 
Emma 7.v formand i elevrådet

1. Dagsorden

a. Valg af referent - Stine 

b. Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet  
Dagsordenen er godkendt

c. Underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

2. Økonomi (fast punkt)

a. Økonomi og regnskab v/ Jette og Dorte 

Årsregnskabet for 2017 fremlægges, og viser et flot overskud på lige knap 
350.000,-. Skolens egenkapital er nede på -77.677,-. 
Årsregnskabet for 2017 godkendes af bestyrelsen.
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3. Orientering fra tilsynsførende René Glud

René fortæller om de nye regler for tilsynsførende. Tilsynet følger nu skoleåret, i 
stedet for kalenderåret. Tilsynsførende må max. føre tilsyn på samme skole i 5 år 
og skal vælges hvert andet år. 
Fremover er det hensigtsmæssigt at bestyrelsen vælger tilsynsførende fra august 
2018 og to år frem. Valg af tilsynsførende kommer på dagsordenen til næste 
bestyrelsesmøde. 
Tilsynserklæringen kommer fremover ind på en tilsynsportal. 
René gennemgår den nye tilsynserklæring og forklarer om proceduren for 
tilsynsbesøget. 

René fortæller bl.a. at det altid er en god oplevelse at besøge skolen. Han oplever at 
der er et godt forhold mellem lærer og elever, samt at lærerne gør meget for at 
gøre undervisningen spændende.

4. Info fra ledelsen

a. Fritidsdelen v. Maja og Jette 
• Der bliver afholdt MUS-samtaler for Frittens personale efter påske. 
• Fritten bliver ikke ramt af lock-out, fordi medarbejderne hverken er statsansat 

eller kommunalt ansat.

b. Skoledelen v. Dorte og Jette 
• Lærerne er ikke udtaget til strejke, men størstedelen af lærerne vil blive ramt 

af lock-out. De lærere som ikke er organiseret, må kun tage den undervisning 
som de ellers skulle have haft, så undervisningen vil blive hårdt ramt. 

• Skolen har fået en erhvervspraktikant, Amanda, som skal være her foreløbigt 
3 mdr. 

• Der har været MUS-samtaler med lærerne og inden samtalerne er undervis-
ningen blevet filmet og filmene blev brugt til MUS-samtalerne. Lærerne er me-
get tilfredse, særligt med at ledelsen er lyttende. 

• Der er opmærksomhed på den nye persondatalov. 
• Skolen er gået tidligt i gang med fagfordelingen, og er allerede godt i gang. 
• 1. salen i bygning D er påbegyndt istandsættelse. 
• Rengøringsselskabet er opsagt, og et nyt starter op d. 1. juni 2018. 
• Der skal laves et plateau i skolegården ved Fritten

4. Elevrådet

a. Nyt fra elevrådet v. Emma og Magnus 
• Der var eventfrikvarter i fredags, hvor der var forskellige aktiviteter på bold-

banen. 5.-9. klasse havde en aktivitet pr. klasse, og hele skolen kunne deltage. 
Ca. 90% af skolens elever var deltagende og Emma fortæller at de har fået 
gode tilbagemeldinger fra eleverne. 

• Magnus og Emma fortæller om hvordan elevrådsmøderne fungerer, og fortæl-
ler at alle klasserne er deltagende og kommer med feedback. Der er en god 
stemning på møderne og elevrådsarbejdet bliver taget seriøst.
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5. Punkter til orientering (O), debat (D) og beslutning (B)

a. Dagsorden og info om kommende generalforsamling v/ Jacob Lunding 
(O) 
Jacob har udsendt indkaldelse til generalforsamlingen d. 10. april, som bliver af-
holdt i 8. klasses klasselokale. 
På den kommende generalforsamling vil bestyrelsen foreslå vedtægtsændringer, 
som bl.a. medfører at der bliver rullende valg til bestyrelsen, samt forslag om at 
skelnen mellem skolekreds/forældrekreds bliver ophævet, således at det kun er 
forældre til børn på skolen, der kan stemme på generalforsamlingen samt opstille 
til bestyrelsen. 

b. Elektronisk registrering af elever i Fritten (D) 
Vi talte om mulige løsninger til registrering af eleverne i Fritten fx Tabulex. Jette 
og Maja kigger på konkrete løsninger, som fremlægges på næste bestyrelsesmøde.

c. Oprettelse af støtteforening til skolen (O/D) 
Punktet udskydes til der er et konkret forslag.

6. Nyt fra udvalg

a. Sponsorudvalget og fundraising 
v/ Dorthe Myndal 
Der er ikke nyt fra udvalget.

b. Sammen-kan-vi-klare-alt-udvalget 
v/ Dorte Lindhardt 
Michael, Henrik og Dorte har møde efter påske, som er fokuseret på 1. salen i 
bygning D samt gymnastiksalen.

7. Tilbagemeldingspunkter

• Der kommer lys på skiltet ud mod vejen inden det bliver vinter igen.


