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Resume fra bestyrelsesmøde i Fussingø-Egnens Friskole og børnehave 

 

Dato og sted:  onsdag den 11/1 2017 i børnehaven, Fussingø-Egnens friskole kl. 19 – 22 
  
Deltagere:  Merete Rousing Glob, Sanne Jørgensen, Mette Salling-Poulsen, Annette Aagaard, Karina 

Fauschou 
 Deltagelse fra forældrebestyrelsen i børnehaven og bestyrelsen i vuggestuen samt ledelses- 

og medarbejderrepræsentant herfra i punkt 4.-6. 
Afbud:  Jane Dichmann, Malene Thune, Jan Kjerbye, Liselotte Clausen,         
Referent: Mette Salling-Poulsen 
Mødeleder: Merete Rousing Glob 
 

Pkt. Emne 

1. Valg af referent 

Mette er valgt 

 

2. Gennemgang og godkendelse af indkaldelse 

Er godkendt 

3. Gennemgang og godkendelse af referat fra mødet 29/11 

Referatet er godkendt 

4. Gennemgang af budget til godkendelse  

Budgettet for 2017 er gennemgået for børnehave og skole og er blevet godkendt. 

 

5. Her og nu status: skole, børnehave/vuggestue, fritter,  

Der har været en god opstart i vuggestue, børnehave samt skole efter ferien. 

Vores nye pædagog Sine og lærer Tine er kommet godt i gang. 

I børnehaven har der været drøftelse i forhold til procedure af kontakt med forældre hvis der 

sker et uheld mv. 

Der er orienteret om at der i ferieperioder er erfaring med at børn i vuggestue, børnehave og 

Fritter ikke møder op trods de er tilmeldte. Forholdet vil blive drøftet på et senere 

bestyrelsesmøde så ressourcerne på FUSFRI bliver brugt bedst muligt. 
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6. Intra – opstart og brug til kommunikation. Erfaringer fra personale og forældre.  

I december er der forsvundet meget information fra Intra, hvor nogle af opslagene forsat var 

relevante. Det undersøges nærmere og Annette Aa melder tilbage. 

Afkrydsning i forhold til ferie mv. kommer til at ligge på Intra. 

Det er drøftet brug af Intra samt hvordan personalet oplever forældrenes brug heraf samt 

hvordan kommunikationen bliver brugt.  

Politikker og resumer skal ligge i en samlemappe på Intra. 

7. Nyt fra udvalg/arbejdsgrupper 

Der er fulgt op på handleplanen i forhold til arbejdsopgaver og udvalg. 

 

8.  Madordning på skolen – spisesituationen er udsat til næste møde 

9.  Lønpolitik – endelig godkendelse – er udsat til næste møde. 

10. Seminar 3.-4. februar for bestyrelsen. 

Der vil blive arbejdet med pædagogisk udvikling i lyset af skolens værdier. 

Samt arbejde med udvikling af forældrearbejde. Med inspiration fra Gudenådalens friskole. 

 

11.  Evt. 

 Der er forslag om indkøb af sko til køkkenrengøring. Der vil blive fulgt op på dette. 

 Forsamlingshuset har ansøgt om en bænk på plænen ved busstoppestedet. 

 Busplan for bus nr. 62 er i høring. Der orienteres videre. 

 Generalforsamling er d. 24.4.17. forslag til dagsorden skal meldes til bestyrelsen senest 

1.2. 17. Der vil blive meldt ud om dette. 

 Der vil blive undersøgt om opsætning af svævebane kan færdiggøres ved kommende 

arbejdsdag. 

 Karina og Christian arbejder med en plan for en ny billedvæg. 

 Karina orienterer fra personalet i forhold til information til og mellem personale og 

bestyrelse. 

 
 


