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Referat - Bestyrelsesmøde 

På Vestermose Natur- og Idrætsfriskole. 

Dato: tirsdag d. 20/09-2022, kl. 18.30-22.15 på skolen 

Til stede: Kathrine Skyrum Larsen (KSL), Søren Fossdal Hesselberg 

(SFH), Kristina Bodal-Lauridsen (KBL), Henrik Steenfeldt Andersen 

(HSA), Thomas Teddy Thorsen (TTT), Anne-Mette Hansen (AMH), 

Sara Louise Madsen (SLM), Bent Hyltoft Sørensen (BHS), Rune 

Borger Rasmussen (RBR), Tanja Bøgh Bengaard (TBB), Martin Vedel 

(MVE), Nadia Lønberg Pihl (NLP), Marc Kristjansen (MKR), Brian 

Jensen (BJE).  

Ordstyrer: Henrik Steenfeldt Andersen 

Referent: Henrik Steenfeldt Andersen 

DAGSORDEN 

ORINTERINGSPUNKTER: 

1. Udskiftning i bestyrelsen  

TTT har valgt at træder ud af bestyrelsen - TBB træder ind som bestyrelsesmedlem.   

2. Nyt fra ledelsen - Skole, SFO og Børnehave  

Elevantal: (periode: pr. 5. september 2022) 
 Udmeldte 

elever 
Indmeldt 

elever 
Elevantal 

0. kl 1 1 20 

1. kl 0 0 20 

2. kl 1 0 17 

3. kl 0 0 19 

4. kl 1 0 19 

5. kl 0 1 18 

6. kl 1 1 16 

7. kl 0 2 21 

8. kl 0 0 20 

9. kl 0 0 20 

  I alt 190 

Skolen har benyttet sig af dispensationen i 7. kl. – Med accept af både læreteam og ledelse.  
”Rigtig skole” i nogen uger og nu pågår klargøring til uge 39 (naturvidenskabsuge). 
Evalueringsskemaer er næsten klar til skole-hjem-samtaler.  
 
BH arbejder med at få struktur ind efter at have været ude hele sommeren.  
 
SFO følger planen og der arbejdes ud fra de planer og strukturer der er lagt.  
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3. Økonomi  
KSL fremlægger økonomisk status pr. 31/8. 

 

Der er brugt mere på vikarposter i BH + SFO grundet sygdom.  

Der er brugt mere på undervisningsmateriale. 

Der er brugt mere på vedligehold. 

Forbrug af vand, varme og el forventes at blive højere end forventet.    

Der er brugt mere på vedligehold af bus. 

Det forventes at resultatet bliver +300.000 kr, hvilket er lavere end budgettet. 

 

Budget 2023 forventes at kunne vedtages ved bestyrelsesmødet 2/11. 

 

4. Pædagogisk dag 24/9  

SFH og AMH har styr på aktiviteter for dagen. 

 

5. Dragefestival d. 9/10 

SLM + KBL har styr på dagen. 

Såfremt der er behov for hjælp, vender de tilbage.  

 

6. Juletræsfest 

Juletræsfesten afholdes 11/12. 

Et hyggeligt fælles arrangement. 

Det afklares endeligt med støtteforeningen om bestyrelsen overtager juletræsfesten.  

BESLUTNINGSPUNKTER: 

7. Tilbagemelding på skolemælk 

0. klasse, 1 stk., 1. klasse, 6 stk., 2. klasse, 5 stk., 3. klasse, 3 stk. 

4. klasse, 1 stk., 5. klasse, 3 stk., 6. klasse, 3 stk., 7. klasse, 0 stk. 

 

Vi prøver skolemælk som en forsøgsordning fra oktober - december. 

NLP er kontaktperson. 

 

8. Fordeling af arbejdsopgaver 

HSA ønsker at bestyrelsen løfter i flok, er gode til at gribe de bolde der er i luften og opgaverne fordeles på alle 

medlemmer. Oplægget er at HSA melder ud hvilke opgaver der kan gives videre til ”drift”.  

 

9.  Drøftelse af oplæg til at benytte flis som brændsel i vores fyr  

Det besluttes at der forsøges at med træflis i de nuværende fyr. 

RBR og HSA melder tilbage i vedligeholdelsesudvalg og investeringsudvalget.  

Bestyrelsen orienteres undervejs.  

 

10. Vedtagelse af politikker 

Søren forklarer hvorfor disse er revideret. 

Hvis bestyrelse har input til politikkerne, skal de sendes til Søren senest i uge 41. 

 

11. Nødstrømsanlæg  

Det besluttes at tavlen bygges om til at kunne kobles til et nødstrømsanlæg,  

samtidig med at tavlen deles op for at undgå at det hele slår fra hvis der er en fejl. 

Der indkøbes pt. ikke nødgenerator. 
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12. Venteområde og ventende børn  

Det drøftes hvordan børn, der ikke er tilmeldt SFO, kan opholde sig inden mødetid.  

Søren ridser de nuværende retningslinjer omkring ophold på skolen før og efter skoletid.  

 

13. Evt.  

- Nyhedsbrev, er det dødt eller levende?  Det forsøges at laves som et ”års-nyhedsbrev- og en teaser for 

generalforsamlingen” 

- Energibesparende tiltag – Mulighederne vendes  

- Besparelse på bus 437 - Umiddelbart ikke nævnt i kommunens spareforslag 

- NLP løfter tanker om brug ultranyt til de mindre skolebørn (indskoling)  

 

14. Punkter til næste møde  
 

- Har vi styr på det der skal være på hjemmesiden? 

Inden mødet gennemgår udvalget hjemmesiden ift. lovgivningen.  

https://www.friskolerne.dk/vaerktoejer/love-og-vejledning/krav-til-skolens-hjemmeside 

https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/bestyrelse-og-ledelse/institutionens-hjemmeside/frie-

grundskoler-tjekliste 

 

 

Mødedatoer:  

Bestyrelsesmøder afholdes kl. 1830, på skolen hvis andet ikke aftales.  
Bestyrelsesmøde onsdag 2/11-2022 

Bestyrelsesmøde torsdag 15/12-2022 (julefrokost) 

Bestyrelsesmøde mandag 23/1-2023 

Bestyrelsesmøde tirsdag 7/3-2023 

Bestyrelsesmøde onsdag 12/4-2023 

Bestyrelsesmøde torsdag 25/5-2023 

Bestyrelsesmøde mandag 26/6-2023 

Årshjul: 
Bestyrelsens arrangementer er arbejdsdage, grillfest, dragefestival og salg af drikkevare til skolefest.  
Dragefestival - Lørdag 9/10-2022 

Generalforsamling - Torsdag 20/4-2023 

Arbejdsdag - Lørdag 29/4-2023 

Grillfest - fredag 16/6-2023 

 
Arbejdsgrupper: 
Arbejdsgruppe – Dragefestival: Kristina Bodal-Lauridsen og Sara Louise Madsen 
Arbejdsgruppe - Pædagogisk dag: Anne-Mette Hansen og Thomas Teddy Thorsen 
Arbejdsgruppe – Arbejdsdag: Nadia Lønberg Pihl og Henrik Steenfeldt Andersen  
Arbejdsgruppe – Hjemmeside: Tanja Bøgh Bengaard, Kristina Bodal-Lauridsen og Rikke (lærer/PR) 
Arbejdsgruppe – Nyhedsbrev: Nadia Lønberg Pihl og Anne-Mette Hansen 
Arbejdsgruppe – Vedligehold: Rune, Thomas, Henrik, Søren, Kathrine og Morten.  
Arbejdsgruppe – Økonomi: Henrik Steenfeldt Andersen, Rune Borger, Martin Vedel, Kathrine Skyrum Larsen og 

Søren Fossdal Hesselberg. 

 

https://www.friskolerne.dk/vaerktoejer/love-og-vejledning/krav-til-skolens-hjemmeside
https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/bestyrelse-og-ledelse/institutionens-hjemmeside/frie-grundskoler-tjekliste
https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/bestyrelse-og-ledelse/institutionens-hjemmeside/frie-grundskoler-tjekliste

