
  

  

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 af bestyrelsesmøde Fussingø-Egnens Friskole, børnehave og 
vuggestue  
 
Dato og sted:  onsdag den 22/08 2018 på lærerværelset, Fussingø-Egnens friskole kl. 19 – 21.30 
  
Indkaldte:  Jane Dichmann (næstformand), Susanne L. Jørgensen (kasserer), Mikkel Petersen, Heidi 

Fonnesbek, Malene Myrhøj Poulsen, Per Justesen (suppleant), 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 (formand) – orlov, Pernille Ranch – udtrådt af bestyrelsen, samt 
Malene Myrhøj og Allan Kousted 

Referent: Susanne L. J. 
Mødeleder: Jane Dichmann 
 
 

Pkt. Emne 
1.  Valg af referent 

Susanne valgtes til referent 

2.  Gennemgang og godkendelse af indkaldelse 

Indkaldelse blev godkendt 

3.  Gennemgang og godkendelse af referat fra seneste møde   

Dette blev underskrevet. 
4.  Nyt fra formanden 

Der deltager 2 medarbejderrepræsentanter på bestyrelsesmøderne fremover, og Jane bød nye 
deltagere velkommen.  
Der er bestyrelseskursus i Lemming Tirsdag d. 2. oktober. 
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5.  Her og nu status: skole, børnehave/vuggestue, fritter 

Både VG og BH er kommet godt i gang efter sommerferien med god energi og stemning, og der 
kommer løbende børn til. Fritter og skole er også kommet godt i gang – med ny leder og et nogle 
nye blandt personale samt nye grupper blandt lærerne. Der er nogle gode rammer og en god 
struktur, således at et ”skifte til nyt skoleår” foregår uden store problemer og med ro til at 
håndtere det. 
 
De fleste nye vinduer er sat i, og resten følger, når det lige passer ind. 
 
I sommerferien er der sat nye foldedøre i – der er super. Og der er kommet fin ny asfalt på i hele 
skolegården og på P-pladser, og særligt bumpene har vagt glæde. Dette var step 1 omkring 
opfriskning af skolegården. 

6.  Budgetopfølgning /v Susanne Jørgensen 

Budgetopfølgning pr. 31/07/18 er fremsendt og i den sammenhæng blev det påpeget, at 
fusionen med vuggestuen først er pr. 1/8 og derfor IKKE fremgår af budget-opfølgningen. 
Pr. 31/7 er der et mindre overskud i såvel skole som i BH – med det forbehold, at lærer-
lønstigningen jf. den nye overenskomst ikke er fuldt effektueret endnu. 
Sygemeldinger forventes at påvirke regnskabet.  
Vedr. skolens lån er det ene blevet indfriet. 
 
Vedr. børnetal er der p.t. 118 elever i skolen (mod en forventning/budget på 122). For VG er der 
fuldt op, og for BH bliver der løbende fyldt op frem til jul/jan. 
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7.  Fusion – status /v Susanne Jørgensen 

Fusionen er gældende pr. 01/08 og godkendte vedtægter er lagt på hjemmesiden 

8.  Politikker 
Fusfri’s politikker er ved at gennemgå en revidering/opdatering.  
 
Til dagens dagsorden er der 2 politikker til på som punkt. Dette er som følger: 
Fremmøde-politik: 
Denne godkendes. 
 
IT-politik: 
En IT-politik blev drøftet, og det er besluttet at udarbejde en overordnet IT-politik. 
 
Vedr. tilsynspolitikken besluttes det at lade denne udgå, da tilsyn er et ufravigeligt lovkrav, der er 
reguleret af vedtægter og lovgrundlag. 
 
Herudover blev en politik omkring ”børn med særlige behov” drøftet, og det blev besluttet at 
udarbejde en beskrivelse af, hvad skolens procedure/forløb er herfor. 
 
Udover de ovenfor nævnte forefindes der også en personalepolitik, som selvfølgelig bibeholdes. 

9.  Bestyrelsesudvalg  
Nyt fra udvalgene (kommunikation, Trivsel og forældrearbejde). 
Kommunikation: 
Løbende opdatering af hjemmesiden blev drøftet og der er enighed om en vis dynamik. 
 
Trivsel: 
Et af punkterne omkring trivsel er at informere forældrene om skolens værdier og hvad det nu er, 
vores sted står for. Dette vil ske ifm. de forestående forældremøder. 
 
Forældrearbejde: 
Der udsendes mere info via via intra. 

10.  Status på opgaveliste 
Liste vedhæftes som fil i indkaldelsen. 
Nogle punkter lukkes og de øvrige er i proces. 
 
Det blev også besluttet at lægge forældrehåndbøgerne på hjemmesiden snarest. 

11.  Planlægning af bestyrelsesseminar 21-22 September 
Tid og sted for bestyrelsesseminar besluttes og emner til dagsordenen drøftes. 

12.  Evt. 



  

  

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 

 

Tidligere håndtering omkring inddrivelse af skyldige skolepenge blev uddybet. 
 
Der kommer sandsynligvis et lovkrav om, at 7-8 kl. skal tilbydes 2 valgfag, så dette bliver noget, vi 
kommer til at skulle forholde os til. 
 
Parkeringsforhold ifm. store skolearrangementer blev også drøftet. 
 
Og endelig blev det kort berørt, at der skal være et forældreråd i BH/VG og at dette arbejde 
pågår. 
 
Datoer for kommende bestyrelsesmøder: 
21-22/09: Bestyrelsesseminar 
31/10: Bestyrelsesmøde 
28/11: Bestyrelsesmøde 
 
02/10: Bestyrelseskursus i Lemming 

 


