Resumé Bestyrelsesmøde Fussingø-Egnens Friskole, børnehave og
vuggestue
Dato og sted: onsdag den 28/11-18, Fussingø-Egnens friskole kl. 19.00 – 22.00
Indkaldte:

Afbud fra:
Referent:
Mødeleder:
Pkt.
1.

Jane Dichmann (næstformand), Susanne L. Jørgensen (kasserer), Mikkel Petersen, Heidi
Fonnesbek, Malene Myrhøj Poulsen, Per Justesen, Allan Kousted (suppleant). Kenneth
Degnbol (skoleleder), Karina Faurschou (souschef), Christian Kofoed (afdelingsleder).
Michael Bjerregaard (repræsentant for lærerkollegiet), Suzanne Sørensen (repræsentant
for pædagogisk personale)
Merete Rousing Glob (formand) – orlov, Malene
Heidi Fonnesbek
Jane Dichmann

Emne
Valg af referent
Heidi blev valgt til referent

2.

Gennemgang og godkendelse af indkaldelse
Indkaldelse blev godkendt og yderligere punkter tilføjet under evt.

3.

Gennemgang og godkendelse af referat fra seneste møde
Referat blev udskrevet og godkendt

4.

Her og nu status: skole, børnehave/vuggestue, fritter
Børnehave/vuggestue:
Der bliver ved med at komme nye børn. Derfor skal der kigges på
personalebemandingen. Desuden undersøges muligheder for bedre rammer evt.
gennem indretning af sløjdlokalet på skolen eller en skovgruppe. Personale har været
på kursus og det har været meget givende.
Skole:
Udfordringerne i starten af året, er der ved at være styr på. Det var en rigtig god
projektuge. Vi har fået uddannelsesparathedsvurderet vores børn og de ligger højere
end Randers kommune generelt.
Flere personaler har været på kursus i at skabe fællesskaber samt andre kurser. Dette
giver fornyet energi,

Vision
Vi vil vise, vi har et ståsted, og at vi alle har et værd i fællesskaber
Mission (formål)
Vi skaber et sted, hvor børn trives og lærer.
 Et sted, hvor børn har lyst til at være
 Et sted, der vi tager udgangspunkt i det enkelte barn
 Et sted, der vægter både faglighed og fællesskab højt
 Et sted, hvor børn lærer at tage ansvar for sig selv og sine omgivelser

Værdier
Grounding • Samarbejde
Udfordringer • Tillid
Forpligtethed • Læring
Anerkendelse • Ansvar
Glæde • Drømme

Alle børn i suset er klar til skole, og alle skal starte på fusfri.
Sportsanlægsgruppe er oprettet
Amu møde den 29. november.
Besøg af nye forældre til elev i 0. klasse.
IDCP spørges der til: Det er fortsat et kursus vi ønsker for alle ansatte, dog skal
kontrakten genforhandles ift. antallet af deltagere.
5.

Opfølgning på budget /v Sanne Jørgensen
Vi kommer ud med et lille underskud. Dog ikke så stort, som bestyrelsen havde
bevilget.
Børnetal og udgiftsniveau er stabilt
Der er budgettet med en stigning på 25 kr. pr. md. i 11 mdr. på forældrebetalingen.
Der er lagt op til en stigning på 25 kr. pr. barn pr md. i Fritteren grundet skolens
strategi om at udvikle fritteren fra et pasnings- til et tilbud med pædagogisk indhold.
Der har været udgifter ift. foldedøre, asfalt, og lønninger, men også flere børn.
Legepladsen i skolegården er der ikke taget stilling til.
Vi følger budget 2018, og budget 2019 ser ud til at hænge sammen.
Senest i januar skal budgettet godkendes.
Per spørger ind til prisen på træpiller, og det besluttes, at han undersøger markedet.
Der kommer besøg af Christian Faurschou kommer på besøg ift. udearealer.
En arkitekt kommer på besøg ift. indearealer.

6.

Fusion – status /v Susanne Jørgensen
Sættes på punktet i januar da revisor ikke tager telefonen

7.

Lukket punkt
Flyttet til punkt 17

8.

Opdatering af politikker /v Jane
Politikker er godkendt, dog skal der i lønpolitikken tilskrives at TR reviderer lønnen en
gang om året.
Skolen har nu fået en tillidsrepræsentant og det kan ændre noget ift. tidligere.

9.

Opdatering af forretningsorden /v Allan

Vision
Vi vil vise, vi har et ståsted, og at vi alle har et værd i fællesskaber
Mission (formål)
Vi skaber et sted, hvor børn trives og lærer.
 Et sted, hvor børn har lyst til at være
 Et sted, der vi tager udgangspunkt i det enkelte barn
 Et sted, der vægter både faglighed og fællesskab højt
 Et sted, hvor børn lærer at tage ansvar for sig selv og sine omgivelser

Værdier
Grounding • Samarbejde
Udfordringer • Tillid
Forpligtethed • Læring
Anerkendelse • Ansvar
Glæde • Drømme

Allan sender der reviderede udgave til endelig godkendelse på bestyrelsesmødet den
9. januar.
10.

Forsikringsgennemsyn /v Kenneth
De nuværende forsikringer blev debatteret og beslutningen blev at vi beholder
forsikringerne som de er.

11.

Kommunikation intern/ekstern /v Kenneth og Jane
Kenneth opdaterer i forhold til gennemgang fra sidste bestyrelsesmøde, og hvordan
personalet vil blive mere opmærksomme på hvordan der kommunikeres om
dagligdagen.
Jane informerer om status på opdatering af forældrehåndbøgerne.

12.

Vedligeholdelse af udearealer /v Christian
Det anbefales ikke at købe en bestemt traktor, der kommer et tilbud på at holde
banerne.

13.

Gardiner / mørklægning til den gamle bygning men de nye vinduer /v Christian
Gardiner er indkøbt og vil blive sat op af Forældre i juleferien og Jesper.

14.

Hjertestarter til skolen/byen /v Kenneth
Der ønskes statistik på hvor ofte de er i brug.
Prisen er 13.000 ex moms. I indkøb, årlig vedligehold 800 kr.
Der laves en forespørgsel hos menighedsrådet og forsamlingshuset. Michael handler
på dette.

15.

Nyt fra Bestyrelsesudvalgene


Trivsel



Kommunikation



Forældrearbejde

Intet nyt fra trivsel og kommunikation
Nogle udvalg er der gang i og nogle står mere stille.
16.

Status på opgaveliste
Indkøb af gardiner er gjort, og opdatering af hjemmeside har Jane gang i. Der skal laves
en fane med pressemeddelelse.

Vision
Vi vil vise, vi har et ståsted, og at vi alle har et værd i fællesskaber
Mission (formål)
Vi skaber et sted, hvor børn trives og lærer.
 Et sted, hvor børn har lyst til at være
 Et sted, der vi tager udgangspunkt i det enkelte barn
 Et sted, der vægter både faglighed og fællesskab højt
 Et sted, hvor børn lærer at tage ansvar for sig selv og sine omgivelser

Værdier
Grounding • Samarbejde
Udfordringer • Tillid
Forpligtethed • Læring
Anerkendelse • Ansvar
Glæde • Drømme

Der henvises til den aktuelle opgaveliste.
17.

Lukket punkt

18.

Evt.
Energitjek/sundhedstjek af husene v Per
Per spørger til om der kunne hentes en besparelse ved at lave et
energitjek/sundhedstjek af institutionen.
Der svares at der har været en energikonsulent ude på skolen. Der er generelt en
energioptimering i gang. Konkret ved at der er blevet skiftet vinduer, pumper og
termostater.
3 mdr. Samtale ved Jane
Der afholdes 3. mdr. samtale med Kenneth d. 20. december. Sanne og Jane deltager.
Afsked ved Jane
Der er taget afsked med Uffe.

Vision
Vi vil vise, vi har et ståsted, og at vi alle har et værd i fællesskaber
Mission (formål)
Vi skaber et sted, hvor børn trives og lærer.
 Et sted, hvor børn har lyst til at være
 Et sted, der vi tager udgangspunkt i det enkelte barn
 Et sted, der vægter både faglighed og fællesskab højt
 Et sted, hvor børn lærer at tage ansvar for sig selv og sine omgivelser

Værdier
Grounding • Samarbejde
Udfordringer • Tillid
Forpligtethed • Læring
Anerkendelse • Ansvar
Glæde • Drømme

