
  

  

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 Bestyrelsesmøde Fussingø-Egnens Friskole og børnehave  
 
Dato og sted:  onsdag den 22/11 2017 på lærerværelset, Fussingø-Egnens friskole kl. 19 – 22 
  
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:    Mikkel, Jens Ole 
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 

25/10  

Godkendt og underskrevet 

4.  Her og nu status: skole, børnehave/vuggestue, fritter 
Der er dramauger og det kører rigtig godt, og alle er klar til forestillingen den 23/11. 
Bestyrelsen er informeret om tilgang og afgang af børn til hhv. vuggestue, børnehave og skole. 
 
Under drama har Christian og Annette byttet roller, så Christian har stået for skolen og Annette har 
været i børnehave og vuggestue.  
 
Juleferien starter den 20/12.  

5.  Nyt fra Dansk Friskoleforening  

Der afholdes dialogmøder 4 steder i Danmark en gang om året. I år var temaet frihed. Annette giver 
et kort referat af mødet. 

6.  Madordning og opdatering af kostpolitik 

Kostpolitikken bliver opdateret og lagt på forældreintra. 

7.  Økonomi – budgetopfølgning m.v.  

Sanne gennemgår budget for skole, børnehave og vuggestue. P.t. kommer skolen ud med et godt 
resultat og børnehaven kommer cirka ud på budget.  
Grundet vores store kassebeholdning, vil der blive kigget på indfrielse af vores lån.  
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8.  Budget 2018 – forudsætninger 

Sanne gennemgår budgetforslag for 2018.  
 

9.  Nyt fra udvalg – den videre plan 

 Forældrearbejde 

o Forældrearbejdet i nye rammer bliver præsenteret til drama.  
 Trivsel – personale og ledelse 

o Intet nyt. 

 Kommunikation 

o Heidi er i gang med at lægge små glimt ud på hjemmesiden, og får input fra 
lærerne. De andre opgaver bliver planlagt i januar.  

10.  Gennemgang og godkendelse af skriv om bestyrelsesarbejdet 

Pernille har udfærdiget et fint dokument, som kan sendes til forældre forud for 
generalforsamlingen, således at folk der ønsker at stille op, kan få et indblik i hvad 
bestyrelsesarbejdet indebærer. Små ændringer indarbejdes inden endelig godkendelse. 

11.  Gennemgang og godkendelse af opdateret forretningsorden  

Dokument gennemgået. Bestyrelsesseminar ændres til arbejdsmøder, og andre smårettelser tilføjes 
og opdateres.  

12.  Gennemgang og godkendelse af procedure for arbejde på større projekter 

Udskydes til næste møde. 

13.  Evt. 

Intet 

 
 


