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Resume fra bestyrelsesmøde i Fussingø-Egnens Friskole og børnehave 

 

Dato og sted:  torsdag den 6/4 2017 på lærerværelset, Fussingø-Egnens friskole kl. 19 – 22 
  
Deltagere:  Jane Dichmann, Merete Rousing Glob, Jan Kjerbye, Svend Hunnerup, Sanne Jørgensen, 

Liselotte Clausen, Annette Aagaard (leder), Christian Kofoed (afdelingsleder), Karina 
Faurschou (personalerepræsentant), Henriette Ulberg (repræsentant for 
forældrebestyrelsen i børnehaven og deltagende i pkt. 4)  

Afbud:  Mette Salling-Poulsen, Malene Thune         
Referent: Jan Kjerbye 
Mødeleder: Merete Rousing Glob 
 

Pkt. Emne 

1 Valg af referent 

Jan Kjerbye 

2 Gennemgang og godkendelse af indkaldelse  

Godkendt 

3 Gennemgang og godkendelse af referat fra mødet 2/3.  

Godkendt 

4 Gennemgang af regnskab for 2016 v/revisor 

Revisor, Tina, gennemgik årsrapport 2016. Revisor havde ingen kritiske bemærkninger.  

På trods af den regnskabsmæssige udfordring med 2 systemer der skulle sammenkøres er det 

gået rigtigt godt med regnskabet. 

Alt i alt var der enighed om vigtigheden af administration /sekretær investeringen har været 

vigtig og gavnlig for den nuværende tilstand og for fremtiden. 

Revisorskiftet har været værdifuldt og præget af gensidig tilfredshed. 

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

Generalforsamling afholdt i Børnehave/vuggestue. Bestyrelsesposter besat. 

Christian fortalte om forårsglæde i børnehaven. Der er ro på og det fungerer med et par 

strukturelle ændringer bl.a. mere udetid. 

 

Skole: En langtidssygemelding fra Wendy er desværre en realitet 

Ditte starter efter påske og har været på besøg.  
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Pædagogisk weekend var rigtig god. Der var god tid til at arbejde med udvikling. 

6. Orientering om analyse af ministeriets timetal og forklaring på krav og formalia v/Annette 

Vi skal leve op til det vejledende minimumstimetal, da tilskuddet afhænger deraf. 

Vi har søgt tal ved 4 skoler i området for at have et sammenligningsgrundlag. De lå omkring det 

vejledende minimumstimetal. 

Anette og Karina arbejder på et skema der lever op til kravene.  

7. Orientering om pædagogiske betragtninger og tiltag for skoleåret 2017/18 v/Annette 

Behandlet under pkt. 6 

8.  Prioritering af fritter og arbejdet med at skabe sammenhænge v/Annette 

Behandlet under pkt. 5 

9.  Lærere info v/Karina – om arbejdet på Naturvidenskabernes Hus 

Udskudt 

10.  Skolekreds v/Merete 

Skolekredsen blev præsenteret ved vuggestuens generalforsamling. 

Der var nogle tekniske spørgsmål om medlemsforhold. 

Kontingentbetaling på husstands, familie eller personligt niveau blev diskuteret. 

Der var overvejende konsensus om at det var personligt medlemskab der var bedst. 

Opstillingsbalance og hensigter blev diskuteret - indgående. 

11. Generalforsamling – sidste planlægning  

Ledelsesberetning blev gennemgået. 

Et par forslag blev fremsat til dirigentrollen 

Tilmelding til generalforsamlingen halter. Det blev diskuteret. Opringning til folk blev besluttet. 

12. Nyt fra udvalg/arbejdsgrupper 

Hjemmesiden er gennemgået, og mangler bliver opdateret inden 19 april. 

Mail overlevering til Majbritt er fuldført 

13. Evt. 

Intet 

   
 


