
  

  

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:  mandag den 19/02 2018 på lærerværelset, Fussingø-Egnens friskole kl. 19 – 22 
  
Indkaldte:  Heidi, Jane, Sanne, Svend, Mikkel, Pernille. Karina (repræsentant for lærere) og Christian 

(repræsentant for børnehaven).  
Afbud fra:    Annette Aagaard 
Referent: Jane 
Mødeleder: Merete 
 
 
Pkt. Emne 
1.  Valg af referent 

Jane blev valgt 
2.  Gennemgang og godkendelse af indkaldelse 

Godkendt 
3.  Gennemgang og godkendelse af referat fra seneste møde 

Referat fra 17/1-18 godkendt. 
4.  Her og nu status: skole, børnehave/vuggestue, fritter v/Karina og Christian 

Stemningen i børnehave og vuggestue er fin. Der er tilsyn midt i marts. Annettes sygemelding er 
blevet taget pænt af personalet. 
Der starter 5 nye børn i vuggestuen til april.  
 
I skolen er der god stemning. Blandt personalet har vi en delvis sygemelding, hvor der er 
vikardækning af vores tidligere praktikant.  
Næste års skemalægning er så småt gået i gang.  
 
Uffe Kirk bliver konstitueret som leder under Annettes farvær. Personalet har truffet Uffe og har 
taget godt imod ham. 
 
Grundet sygemelding har vi p.t. ikke nogen pedel. 

5.  Planlægning af generalforsamling  
Der skal laves indkaldelse til generalforsamlingen den 21/4-18.  

6.  Valg af konstitueret leder og opgaver relateret hertil 
Vi konstituerer Uffe Kirk som midlertidig skoleleder. Vi vil gerne ansætte Uffe pr. fredag den 23/2, 
hvor han skal starte sin dag med at komme rundt og hilse på alle voksne og børn i hele huset. 
 

7.  Evt. 
Note til fusion: I forbindelse med vores fusion med vuggestuen skal vi overveje, hvordan vi kan 
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inddrage et personale fra hver afdeling i huset til at sidde med i bestyrelsesmøderne. 
 
 


