
  

  

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 fra bestyrelsesmøde Fussingø-Egnens Friskole og børnehave  
 
Dato og sted:  onsdag den 25/10 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:    Pernille 
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 møder 

14/6, 23/8 og 16/9 

4.  Økonomi – budgetopfølgning m.v 

De fremsendte bilag fra Sanne blev gennemgået. Vi ligger p.t. lidt under budget grundet faldende 
børnetal i børnehave og vuggestue.  Så er der fokus på at reklamere for vores sted.  Dog er der ikke 
nogle tal, der er alarmerende. 

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

Retningslinjerne for brug af bus er blevet præciseret, og justeret for de børn, hvor det kunne lade 
sig gøre.  
Der er lavet anti-moppe plan. 
Alle forældremøder er veloverstået, og skole - hjem samtaler er omtrentlig overstået, der mangler 
kun 5-6 klasse. 
Der er kommet en ny pige Rebecca til skolen, og Christian Markus er blevet flyttet for at sikre at 
have plads i 9. klasse. 
Der arbejdes på mulighederne for at etablere en parkour bane, men det kræver en del 
undersøgelse, og søgning af diverse fondsmidler.  
Christian har fået et tilbud på asfaltbelægning i skolegård, multibane og parkeringsplads og 
bestyrelsen skal træffe beslutning om vi skal gå videre med det. 
Der vil komme et oplæg til hvilke PC’er, vi anbefaler forældre at købe. 
Der er godt styr på administrationen. 
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Ledelsen arbejder henimod at lave en langsigtet pædagogisk udviklingsplan. Den præsenteres sidst 
på året. 

6.  Nyt fra udvalgene forældrearbejde, Trivsel – personale og ledelse samt Kommunkation. 
Alle 3 udvalg præsenterede deres arbejde og hvad de næste skridt i processen er. Det vil blive sat 
gang i de forskellige tiltag i løbet af skoleåret.  

7.  Madordningen – valg af leverandør 

Bilag udarbejdet af Annette og indsamlet af Mikkel 

De 3 tilbud er blevet gennemgået i forhold til hvad der kan leveres sammenholdt med pris.  
Der er stemning for at fortsætte med Monas i et ny tilbud, og forældre vil blive informeret om dette 
i løbet af November. 

8.  Gennemgang og godkendelse af skriv om bestyrelsesarbejdet 

Overføres til næste bestyrelsesmøde. 

9.  Gennemgang og godkendelse af opdateret forretningsorden  

Overføres til næste bestyrelsesmøde. 

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

Overføres til næste bestyrelsesmøde. 

11.  Evt. 

Åben skole udsat til næste år. 
Kaffemøder er blevet aftalt. 
 
Skolekreds – vi skal sikre at børnehave og vuggestue forældre bliver informeret  om deres 
muligheder for at opstille til bestyrelsen. 
 
Næste bestyrelsesmøde den 22. november kl. 19.00 2017. 

 


