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Referat af bestyrelsesmøde mandag den 19. september 2022  

 

Deltagere fra bestyrelsen: Deltagere fra skolen: 

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

Dorthe Myndal Fogtmann, næstformand Dorte Lindhardt, skoleleder 

Denis Vrzogic - AFBUD Eva Landert, medarbejderrepræsentant 

Mette Julie Hørning Jette Nord, viceskoleleder  

Henriette Bergh Andreassen  

 
 
 

1. Dagsorden 
 

a. Valg af referent  
- Eva 

 
b. Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet 

- Godkendt 
 

c. Underskrift af referat fra forrige bestyrelsesmøde  
 

 
2. Økonomi (fast punkt) 

 
a. Balancen fremlægges (JK) Vedhæftet 

- Forventeligt stiger nogle priser, særligt elektricitet. Overordnet ser regnskabet fortsat 
fint ud og lægger sig tæt op af det budgetterede.  
 

 
 

3. Info fra ledelsen 
 

a. Fritidsdelen v. Maja 
 

b. Skoledelen v. Dorte og Jette 

- Pga. de stigende energiomkostninger vil der kun være 19 grader indendørs i fyringssæ-

sonen, og lindetræet i lille gård vil kun være tændt fra kl. 6.00-9.00. Det evalueres lø-

bende. 

- Der er søgt fondsmidler til et natur-udeareal til området ved boldbanen, der hvor shelte-

ret stod tidligere. Vi håber 😊 
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- Næste år er der pt. indskrevne elever til en fuld 0. klasse på 24 elever og 14 på venteli-

ste. 

- Dorte orienterede om ansættelsessituationen. Det er MEGET svært at rekruttere  

- PPU-dagene er nu dækket af forældre 😊 

- Nyt fra PPR:  

Skolens psykolog stopper (nyt job i andet fora). Frederik var den 7. psykolog på 7 skoleår. 

Fremadrettet må skolen kun indstille til psykologisk udredning, hvis det forventes at eleven 

kan tildeles 12 lektioners støtte og at skolen kan rumme opgaven. Der skal udarbejdes hand-

leplan og afprøves forskellige tiltag, før der kan indstilles til psykologisk udredning. Det bety-

der, at skolen skal være mere proaktiv fremadrettet.  

 
4. Elevrådet 

 
a. Nyt fra elevrådet  
 

 
5. Punkter til orientering (O), debat (D) og beslutning (B). 

 
a. Bankskifte og byggesag (O) 

- Skolen er i gang med at skifte bank til Nykredit.  Der har været en god og lang dialog.  

- Byggesagen er sat i bero. 

b. Nye medarbejdere (O) 

- Fra Fritten:  

Det kan mærkes, at der er kommet fire nye medarbejdere, som først skal ind i det hele. 

Der er brug for sparring og samtale om pædagogik. Ledelsen afholder 3-månederssam-

taler med de nye medarbejdere. 

- Fra skolen:  

Der er kommet fem nye medarbejdere i skoledelen. Alle har fået en mentor (en fra de-

res team) i forbindelse med skolestart. Ledelsen er med i de nyes undervisning et par 

gange og afholder en 3-månederssamtale. 

c. Undervisningstillæg (O) 

- Skolen har valgt at tildele samme undervisningstillæg til alle med udgangspunkt i 780 

årlige undervisningstimer ud fra en 100% ansættelse.  
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d. Kom godt i gang med året i bestyrelsen ….. hvad vil vi gerne have mere af” (forventningsaf-

stemning) (D/B)  

-  Bestyrelsen vil lave et årshjul for aktiviteter, som er dynamisk fra år til år.  

- Dorthe (Myndal) har orlov fra bestyrelsen fra 2. november (næste bestyrelsesmøde). 

Suppleanten indkaldes også til dette møde.  

- Bestyrelsens møde med Kontakt- / trivselsforældrene afholdes i uge 43 - d. 26. oktober 

2022. Der drøftes opgaver som Trivselsforælder og hvordan man kan hjælpe med til at 

sikre forældreopbakning i klassen. Dorte deltager i noget af mødet, for at tale med dem 

om fællesskab og skolens værdier og have en dialog om, hvordan trivselsforældrene kan 

bakke op om det blandt forældrene i klasserne. 

e. Skolens fødselsdag (D/B) 
Gentænkes: 

- Pølser og fadøl kunne serveres under selve fødselsdagen og ikke først efter skolens del 
af arrangementet. 

- Kagekaos (der blev skåret og spist for tidligt) og for få kager. Det tages der højde for næ-
ste år. 

- Den Store Skolegård var tyndt befolket for længe. Fremover overvejes det, om der kun 
skal være boder i den Lille gård og i Haven - eller måske kagebord også i Den Store gård. 

 
 

6. Tilbagemeldingspunkt 
- Beløbet for ikke at deltage på skolens forældrearbejdsdage øges til 2000 kr. pr. familie 

pr. år - jf. drøftelse på bestyrelsesmødet i juni (se referat herfra). 
 
 

7. Eventuelt 
- Matematiklærerne på de tre frie skoler samarbejder å VPS’s initiativ om at afholde et 

fælles kursus i foråret.  
 
 

8. Elev-, personalesager og andet  
 

a. Elever (Ind- og udmeldte elever) 
- Der er 7 elever udmeldte og 4 indmeldte. 

 
b. Personale 

 
c. Andet 

 
d. Info fra VPS´ venner 

 
 

9. Kommende punkter 
- Pædagogisk retning i Fritten. 

 
 


