
  

  

Vision    
Vi vil vise, vi har et ståsted, og at vi alle har et værd i fællesskaber  
Mission (formål)    Værdier 
Vi skaber et sted, hvor børn trives og lærer.  Grounding  •  Samarbejde 
 Et sted, hvor børn har lyst til at være  Udfordringer  •  Tillid 
 Et sted, der vi tager udgangspunkt i det enkelte barn  Forpligtethed  •  Læring 
 Et sted, der vægter både faglighed og fællesskab højt  Anerkendelse  •  Ansvar 
 Et sted, hvor børn lærer at tage ansvar for sig selv og sine omgivelser Glæde  •  Drømme 

 

 

Resumé af bestyrelsesmøde Fussingø-Egnens Friskole og børnehave  
 
Dato og sted:  Lørdag den 16/9 2017 på lærerværelset, Fussingø-Egnens friskole kl. 9 – 11 
  
Indkaldte:  Heidi, Jane, Sanne, Svend, Mikkel, Pernille og Jens Ole (suppleant). Annette Aa (skoleleder), 

Karina (repræsentant for lærere) og Christian (repræsentant for børnehaven) 
Afbud fra:    Heidi, Svend, Mikkel, Karina og Jens-Ole (suppleant) 
Referent: Jane 
Mødeleder: Merete 
 
 
Pkt. Emne 
1.  Valg af referent 

Jane 
2.  Gennemgang og godkendelse af indkaldelse 

Godkendt 
3.  Fritter – på kort og lang sigt 

Vi kunne godt tænke os at ændre fritteren, så vi går fra en pasningsordning til en rigtig SFO. Dette vil 
kræve en del analyse og forarbejde, og dette arbejde er blevet startet op, og vi forventer at have en 
plan i foråret. 

4.  Madordning – valg af leverandør 
Der er blevet gennemført en brugerundersøgelse og denne blev gennemgået på mødet. Det vil blive 
nødvendigt med et skift af madordning ikke kun på baggrund af undersøgelsen, men også fordi 
Monas ikke længere kan levere varm mad uden at vi selv skal sørge for at koge ris, pasta m.v. Dette 
er ikke en mulighed. Derfor bliver forskellige alternativer undersøgt og der vil blive truffet beslutning 
om dette snarest. 

5.   Bustransport til/fra skole – retningslinjer 
Vi har evalueret på vores skolebus ordning, og vil i bestyrelsen arbejde med at få nogle klarer 
retningslinjer omkring denne ordning, da både skole og også forældre vil kunne spare en del penge.  
 

6.  Evt. 
Kaffemøder aftales på det næste bestyrelsesmøde den 25/10.  

 
 


