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Referat af bestyrelsesmøde 
På Vestermose Natur- og Idrætsfriskole. 

Dato: 5. februar 2018, kl. 18.30-21:00 

Til stede: Søren, Kathrine, Jens, Maria H., Henrik & Heidi A. 

DAGSORDEN: 

Åbne punkter 

1. Valg af ordstyrer og referent  
a. Henrik & Heidi  

2. Godkendelse af dagsorden  
a. OK 

3. Underskrift af seneste referat  
a. Ikke muligt – flyttes til næste gang 

4. Nyt fra Støtteforeningen  
a. Forespørgsel fra støtteforeningen, om man må sidde i både støtteforeningen og i 

bestyrelsen.  
b. Den der sidder i bestyrelsen og som deltager i møde hos støtteforeningen, give referat for 

bestyrelsens arbejde.  
c. Travlhed hos støtteforeningen 

i. Arrangementer: Fastelavn, ”Sæbekasseløb” og ”Gang i Vestermose”  
5. Børnehave 

a. 40 børn indmeldt.  
6. SFO 

a. Øget fokus på de pædagogiske rammer  
b. Der udarbejdes årshjul og pædagogiske tiltag  
c. Målsætninger og plan i kommende periode 
d. Til næste bestyrelsesmøde, en mere målrettet plan 

7. Undervisning/ Skole 
a. Elevstatus – ingen ændringer siden sidst (146)  
b. Ny lærer, Maria (indskolingen) 

8. Arrangementer 
a. Generalforsamling 17. april 2018fra 19.00-21.00 

i. Indkaldelse ud slut marts (inden 27. marts) – inden påskeferie 
ii. Støtteforeningen  

b. Pædagogisk dagden 3. marts 2018 fra 9.00-15.00 
i. Værdigrundlaget i praksis – Kvalitetssikre eget arbejde og sikre fast ensartet 

struktur, en reminder sendes ud til bestyrelsen  
c. Arbejdsdagen25-26. maj (hvor lægges de fremover?) 

i. Opmærksom på at lægge dem i lige/ulige uger fremover. 
ii. Arbejdsdagsudvalg: Søren, Søren, Kenneth og Henrik. 4 undergrupper: ”Legeplads”, 

”SFO inde &småting”, ”Børnehave inde&små ting og ”Skole” – Kenneth er ansvarlig 
for Legeplads. Forældrerådet fra børnehaven har ansvaret for Børnehaven. Den 
ansvarshavende har til opgave at planlægge arbejdsdagen op til og henvender sig til 
Søren Pedel ifht. Materialer m.m.  

d. Klassernes muligheder for at tjene penge til klassekasserne 
i. 7. klasse sælger drikkevarer til Grill-arrangementet 

ii. Dragefestival – klasserådene har mulighed for at have egen bod 
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iii. Alle klasseråd har mulighed for at arrangere tiltag til at tjene penge til klassekassen, 
så længe de overholder de gældende politikker på skolen. 

iv. Evt. bod  
9. Udvikling  

a. Lokalbladet 
i. Skolebestyrelsen har ikke ressourcer til at sidde i redaktionen, vi ser at lokalbladet 

digitaliseres.  
b. Bestyrelsens rolle og forretningsorden 

i. Lene tager det med til næste bestyrelsesmøde  
Pause 

Lukkede punkter 

10. Personale 
11. Skolekøb/kontraktændring 

a. Strategi 
b. Økonomi udvalgsmøde i april måned – årsregnskab sendes dertil.  
c. Huslejeregulering 

12. Økonomi 
a. Opdatering på budget og økonomiudvalgets arbejde siden sidste møde 

i. Revisor/bogholder 
ii. Likviditet  

iii. Månedlige budgetmøder, fastholdelse af budget 
b. Restancer på forældrebetaling –status og strategi ifht PBS 
c. Driftsgaranti 

13. Diverse 
14. Punkter til næste møde og dato for næste møde 

a. Arbejdsdag 
b. Generalforsamling  
c. Bus og strategi 
d. Næste møde den 6. marts – forældrevalgte mødes kl. 18.00 – drøftelse forretningsorden 

 
 
 


