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Resume fra bestyrelsesmøde i Fussingø-Egnens Friskole og børnehave 

 

Dato og sted:  torsdag den 2/3 2017 på lærerværelset, Fussingø-Egnens friskole kl. 18 – 22 
  
Deltagere:  Jane Dichmann, Malene Thune, Merete Rousing Glob, Jan Kjerbye, Svend Hunnerup, Sanne 

Jørgensen, Mette Salling-Poulsen, Annette Aagaard (leder), Christian Kofoed 
(afdelingsleder), Karina Faurschou (personalerepræsentant) 

Afbud:  Liselotte Clausen         
Referent: Svend Hunnerup 
Mødeleder: Merete Rousing Glob 
 

Pkt. Emne 

1 Valg af referent: Svend 

2 Gennemgang og godkendelse af indkaldelse: Godkendt 

3 Gennemgang og godkendelse af referat fra mødet 11/1.  

Godkendt 

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

MUS Afsluttet – gode samtaler 

Gunda har haft sidste dag 28. februar. 

Ditte er ansat og starter efter påske, når hendes barsel er afsluttet. 

Reino er startet som vikar indtil Ditte starter efter barsel. 

Børnenes arbejdsmiljøvurdering er afsluttet. Vigtige punkter behandles af lærergruppen. 

Planlægning af næste skoleår er påbegyndt. 

Energi-gennemgangsmøde mht. nyt fyr afholdes primo marts. Oplæg fremsendes til bestyrelsen, 

når den foreligger. 

Profilering af børnehaven igangsættes snarest muligt. 

5. Lærere info v/Karina 

Svævebanen er etableret. 

Karina snakker med lærerne om de har områder/ punkter som de gerne vil have med til 

bestyrelsen 

6. Lønpolitik – endelig godkendelse 

Godkendt 
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7. Madordning på skolen – spisesituationen v/Jane 

Ca. 70% af eleverne er på madordning. Antallet har ligget stabilt i en periode. 

8.  Generalforsamling – planlægning 

Udover generalforsamling fredag d. 21. april skal der være forældrekomsammen efterfølgende 

med mad, vin og musik. Jane er tovholder på projektet. 

Forslag til nye kandidater – der sendes appetitvækkere ud til alle. 

9.  Politikker og resumér på Intra 

Malene, Jane, Heidi og Annette sørger for opdatering inden 1. april 

10.  Skriftliggørelse af procedure for optagelse af børn 

Den fremsendte procedure blev vedtaget og offentliggøres. 

11. Nyt fra udvalg/arbejdsgrupper 

Jan orienterede. Der er udarbejdet et kort skriv om hvad en skolekreds er. 

Der skal laves procedure for indmelding, indmeldelsesblanket, kontingent osv. 

Mette og Jan fremsender skriv til bestyrelsen. 

12. Evt. 

Jane påpegede at nye krav fra EU fra 2018 kan give bødestraf hvis Personfølsomme data ikke 

håndteres korrekt. Punktet tages op i løbet af 2017. 

 

 
 
 
   
   
 
 
  
 
 


