
  

  

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 Fussingø-Egnens Friskole og børnehave  
 
Dato og sted:  onsdag den 14/6 2017 på lærerværelset, Fussingø-Egnens friskole kl. 19 – 22 
  
Indkaldte:  Heidi, Jane, Sanne, Svend, Mikkel, Pernille og Jens Ole. Annette Aa, Karina (repræsentant 

for lærere) og Christian (repræsentant for børnehaven) 
Afbud fra:    Annette Aa (orlov), Heidi Johannesen 
Referent: Jane 
Mødeleder: Merete 
Forplejning:  Mikkel 
 
 
Pkt. Emne 
1 Valg af referent 

Jane Dichmann 
 

2 Gennemgang og godkendelse af indkaldelse 
Godtkendt 

3 Gennemgang og godkendelse af referat fra mødet 24/5 

Medbringes til næste møde den 23/8. 

4 Økonomi 

Økonomi gennemgået af Sanne. Vi er på budget.  

Der bliver investeret i en ny el-tavle som laves i forbindelse med sommerferien. 
 
Vi er bevidste om at vi kunne ønske flere børn, som kan få indflydelse på budgettet.  
 

5 Strategi – opfølgning på arbejdsmøde 12. juni 

Der er udpeget 4 fokusområder der fremadrettet vil blive arbejdet med i forskellige udvalg. 

Indskoling 

Kommunikation 

Ledelses og Medarbejder trivsel 

Forældrearbejde 

6 Opgaveliste – status på opgaver 

Der arbejdes på en undersøgelse af vores nuværende madordning og der vil komme et 
spørgeskema ud til forældre og børn. 

7 Her og nu status: skole, børnehave/vuggestue, fritter 



  

  

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

 

Konfirmationsundervisningen vil igen blive flyttet ind som en del af skemaet fra næste skoleår. Vi 
tilstræber at det kommer til at ligge samtidig med at 8. klasse har samfundsfag som ikke er 
undervisningspligtig i 7. klasse. 
 
Lejrskole er gået rigtig godt i år og alle har haft en god oplevelse. 
 
Drama er i fuld gang og både børn og personale lægger den sidste energi i dette arbejde. Der er 
sendt invitationer ud. 
 
I børnehave og vuggestue kører dagligdagen fint. Christian har arbejdet meget på gulvet. 
Der er iværksat forældrecafe i vuggestuen hvor et emne tages op til hver cafe. Det har været en 
stor succes med 50% fremmøde. 
Desuden er der fokus på børnetallet i vuggestue og børnehave og på at få flere børn indmeldte. 

8 Personaleressourcer – opfølgning siden sidste møde 

Lukket punkt. 

9 Evt. 

Elevrådet vil komme til næste bestyrelsesmøde den 23/8. 

 
 


