
  

  

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 

 

 

Referat bestyrelsesseminar Fussingø-Egnens Friskole, børnehave og 
vuggestue  
 
Dato og sted:  onsdag den 21/09 til 22/9 2018 Grenå, Fussingø-Egnens friskole kl. 16.00 – 14.00 
  
Indkaldte:  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)  

Afbud fra:    Merete Rousing Glob – orlov, Allan Kousted, Suzanne Sørensen 
Referent: Sanne Jørgensen 
Mødeleder: Jane Dichmann 
 
 
 

Pkt. Emne 
1.  Valg af referent 

Det går lidt på tur. 

2.  Gennemgang og godkendelse af indkaldelse 

Indkaldelse blev godkendt. 

3.  Gennemgang og godkendelse af referat fra seneste møde   

Sendt fra Sanne 04-09-2018 

Referat blev underskrevet. 

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

Skoleopstart er gået godt og nu er der også kommet lidt mere ro på. 

Der er valgt tillidsmand og sikkerhedsrepræsentant på skoleområde. 

Vi har fortsat en delvis sygemelding i skolen. 

 

VG har travlt med 19 børn – som er en 4 pers., 2 unge piger og i en periode Dorthe Hymøller som 

vikar. 

I BH er der også stigende børnetal, og Suset fungerer også godt. Fritteren er også kommet godt i 

gang. Rent fagligt er der opstartet et projekt med, at alle ansatte læser ”hjernesmarte børn” og 

derefter drøfter dette i plenum – et spændende projekt. 
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Hele huset har også været på Gudenådagens friskole. Og den 1/10 kommer Vibeke Hjelms for at 

give input til ”hvad vil det sige at være friskole”.  

Vores skolepædagog er opnormeret, da der er opnået flere støttetimer. Der er indhentet tilbud 

omkring printer, som bliver væsentligt billigere, og med mulighed for at få en printer i 

fællesrummet til elevbrug. 

Der er startet 2 nye børn med polsk baggrund – en i BH og en i skoleregi. 

Der har også været en forespørgsel fra Bjerregrav om en elev til 3-4, hvor der er forholdsvis mange 

elever. Derfor indstiller bestyrelsen til, at det drøftes med lærergruppen først, således at vi får den 

pædagogiske vurdering hertil. 

5.  Budgetopfølgning /v Susanne Jørgensen 

Intet nyt til budget. Det blev besluttet at der er kvartalsvis budgetopfølgning. 

6.  Fusion – status /v Susanne Jørgensen 

Papirarbejdet er stadig ikke helt på plads – advokat mangler lidt fra revisor og revisor mangler lidt 

fra advokat. Der kommer nyt på næste møde. 

7.  Vores institution om 5 år 

Hvad er det vi vil med vores institution. I hvilken retning skal vi bevæge os, og hvad kræver det? Vil 

vi udvide og have 9. klasse – eller hvorfor vil vi ikke? 

Kan vi fastholde de ældre elever, hvordan gør vi os attraktive? Hvordan skal flowet  

omkring børnetilgang være hele vejen igennem institutionen?  

Hvad med de skæve børn? (Kenneth) 

Der blev brainstormet på, hvor skolen skal henad, dvs. i forhold til hvad er godt i dag og hvad 

kunne være bedre, hvad mangles i dag og er der noget af det, som vi bør tage fat i. F.eks. er der 

nogle strømninger p.t. omkring, hvorvidt der skal være 9. klasse el. ej 

Primært 3 punkter blev berørt: 

- Fysiske rammer 

- Specielle børn blev drøftet.  

- Kommunikation (det er vigtigt at få styrket vores kommunikation af vores værdier 

(HVORFOR), så det kommer ud til alle forældre på Fusfri. 

Men det er OGSÅ at få kommunikeret helt alm. Hverdagsting. 

8.  Fællesskab  
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Hvordan skaber vi et fælles vi? (Christian) 

Hvilke fællesskaber og selskaber er der på Fusfri, og hvordan skabes/styrkes fællesskaberne på 

Fusfri? 

Skolen kan danne ramme om nogle aktiviteter (selskaber), hvorfra der kan gro fællesskaber. 

Kommunikation kommer igen op at vende, og i den sammenhæng drøftes Intra – denne bruges 

ikke optimalt og er måske heller ikke det optimale værktøj. 

Men det besluttes, at fællesskab skal med som et punkt i vores strategi, for at fastholde den og få 

nogle handlinger sat i værk – bl.a. via eksisterende kommunikationsudvalg. 

9.  Politikker 

Status på eksisterende politikker (Jane, Heidi og Per) 

- Omsorgspolitikken blev drøftet og der var ønske om at tilføje en lidt mere ”blød” beskrivelse. 

- IT politik blev gennemgået og godkendt med enkelte tilføjelser. 

10.  Håndtering af IT og programmer til lærer og elever 

Tilbud fra Dansk skole-IT vedhæftede til indkaldelsen. Bedes læst forud for seminaret.  

Det besluttes, at vi indhenter flere tilbud, og derefter tages det med på generalforsamlingen med 

en præsentation af, at det vil være en prisstigning på 25, kr /mdr.  

11.  Nyt fra Bestyrelsesudvalgene 

 Trivsel 

Bestyrelsen har været rundt på klasserne og genopfriske skolens værdier. Dette blev taget 

godt imod og det besluttes at fortsætte dette. Christian foreslog, at der kunne være en 

anden model, hvor alle klassers forældremøde ligger på samme dag, og så med et fælles 

punkt på midtpå. 

 Kommunikation 

 Forældrearbejde 

Udover ovenstående evaluering udskydes punktet til næste møde. 

12.  Status på opgaveliste 

Liste vedhæftes som fil i indkaldelsen. 

Herunder også opgaver på de fysiske rammer. 

Punktet udskydes til næste møde. 

13.  Datoer til bestyrelsesmøder 2019 
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Kommende møder er: 

31/10-18 

28/11-18 

09/01-19 

20/02-19 

22/03-19 – Generalforsamling 

14.  Skoleudveksling 

Der har været en forespørgsel fra Feldballe (som ligger lige ved siden af Friland) om udveksling – 

med 3 overnatninger til de store og 2 til de små. Ikke som erstatning af lejrskole, men som noget 

ekstra. Tankerne herom kan være mange. 

15.  Evt. 

Evaluering af weekenden er, at det er rigtigt givtigt – også for fællesskabet. Og Kunne måske med 

fordel lægges tidligere på ”bestyrelsesåret”. Måske kunne man med fordel fastlægge en fast dato 

hvert år. 

 


