
  

  

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 14/06 2018 på lærerværelset, Fussingø-Egnens friskole kl. 19 – 21.30 
  
Indkaldte:  Jane Dichmann, Susanne L. Jørgensen, Mikkel Petersen, Pernille Ranch, Heidi Fonnesbek, 

Malene Myrhøj Poulsen, Per Justesen (suppleant), Allan Kousted (suppleant). Uffe Kirk 
(konstitueret leder), Karina Faurschou (repræsentant for lærerne) og Christian Kofoed 
(repræsentant for børnehaven).  

Afbud fra:    Pernille Ranch 
Referent: Jane Dichmann 
Mødeleder: Merete Rousing Glob 
 
 
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   

Referat gennemgået og underskrevet. 

4.  Besøg af elevrådet 

Elevrådet er på besøg, og fortæller lidt om det arbejde de laver, og de regler de er med til at besluttet. 
Ønske til legeplads er et klatretårn. Personale kan komme til Susan, hvis der er noget de vil have bragt op i 
elevrådet. Der findes en elevhåndbog, og den arbejder elevrådet på at holde opdateret. 

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

Næste skoleår er ved at være planlagt og skemalægningen er overstået. Elevtallet for næste år ser 
fornuftigt ud, det kommer til at ligge på mellem 120-122.  
Allan er blevet fastansat, idet Lone fratræder, og så ansætter vi en barselsvikar i Tines stilling. 
 
Uffe orienterer omkring håndtering af persondata, og hvordan vi skal forvalte disse. Det bliver en opgave 
for bestyrelsen efter ferien. 
  
Christian synes også der er travlt, og der er mange tråde der skal bindes. Ulla er sygemeldt. Der er 
forestående samtaler omkring ny personale til Sus og Fritter.  
Overenskomstforhandlingerne er overstået og en stor lønstigning på plads for området. Så må man finde 
ud af hvor de penge skal findes i budgetterne.  
Vi er i gang med praktiske opgaver som asfaltering af skolegården, nye vinduer, foldedøre og gennemgang 
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af kloakeringen. Lørdag den 22/6-19 er der fællesarbejdsdag. 
Græsarealet der bruges til idræt skal holdes. Malene undersøger med Randers Kommune om der kan 
søges noget hjælp til dette. 

6.  Fusion – status og videre forløb 

Indkaldelse til næste ekstraordinære generalforsamling er indkaldt til den 26/6-18.  
Fusionen træder i kraft pr. 1/8-18, såfremt den godkendes af generalforsamlingen. 

7.  Bestyrelsens sammensætning efter fusionen 

Børnehave/Vuggestue/Fritter vælger en repræsentant til at sidde med på bestyrelsesmøderne. 
Vi beslutter at Karina og endnu en lærer bliver skolens personales repræsentanter.   

8.  Orientering om planer for projekt på sportspladsen 

Der er sat en masse drømme og visioner i gang omkring anvendelse af den lille sportsplads. Der er ideer 
omkring madpakkested osv. Der skal i byen laves en forening, der arbejder for projektet. Christian er med i 
dette arbejde, men ser sig selv om skolens repræsentant. 
Vi beslutter, at give den kommende forening råderet over græsarealet. 

9.  Bestyrelsesudvalg  

Udvalgene ser således ud:  
 kommunikation (Heidi, Malene og Karina) 
 trivsel (Jane og Sanne) 
 forældrearbejde (Per, Allan og Mikkel) 

10.  Status på opgaveliste 

Listen bliver gennemgået og opdateret.  

11.  Evt. 

Forsikringscheck 
Helle Gori har tilbudt at gennemgå vores forsikringer. 
 
Madordning 
Der er kommet en henvendelse fra en forælder om ikke vi kunne få mad 5 dage om ugen igen. Vi holder 
fast i nuværende ordning. 
 
Majbritt har bestilt nyt stempel, så det nu inkluderer vores stempel.  
 

IT-Politik gennemgås på næste bestyrelsesmøde. 
 

Bestyrelsesseminar bliver den 21.-22. september. 
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Reklamefilm 
Merete sender mail rundt til bestyrelsen, som vi kigger på til næste møde. 

 

 


