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Resume fra bestyrelsesmøde i Fussingø-Egnens Friskole og børnehave 

 

Dato og sted:  Søndag den 23/4 2017 på lærerværelset, Fussingø-Egnens friskole kl. 19 – 21 
  
Deltagere:  Jane Dichmann, Malene Thune, Merete Rousing Glob, Svend Hunnerup, Sanne Jørgensen. 

Annette Aagaard (leder) indkaldt 20-21 
Afbud:  Liselotte Clausen, Jan Kjerbye          
Referent: Merete Rousing Glob 
Mødeleder: Merete Rousing Glob 
 

Pkt. Emne 

1 Valg af referent: Merete 

2 Gennemgang og godkendelse af indkaldelse: Godkendt 

3 Opstillingsberettigede til bestyrelsen og inhabilitet i bestyrelsen 

Skolens vedtægter samt Lov om friskoler og private grundskoler m.v. og Bekendtgørelse om 

vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v. og Forvaltningsloven er nærlæst. 

Det konkluderes, at alene skolens leder, lærere og andet personale ved institutionen ikke er 

opstillingsberettigede til bestyrelsen.  

Det aftales, at pkt. 11.d i nuværende forretningsorden skal slettes snarest muligt, så det er i 

overensstemmelse med vedtægterne.  

Mht. inhabilitet blev det konkluderet ud fra Forvaltningsloven, at bestyrelsesmedlemmer kan 

være inhabile, hvis emner enten omhandler samlevende, ægtefæller og søskende m.fl. Det 

aftaltes, at der skal oplyses særligt om inhabilitet og tavshedspligt ved konstitueringen af 

bestyrelsen. 

Det aftaltes, at Friskoleforeningen skulle kontaktes for at få bekræftet bestyrelsens konklusioner. 

Sanne tager kontakt til Friskoleforeningen. 

4 Orlov til skolelederen 

Det blev vedtaget at give orlov til Annette i uge 20-24, da hun har brug for tid til at få ny energi 

og blive helt klar til opstart af nyt skoleår i august.  

Forudsætningerne for orloven er, 1) at der er plan for at dække alle lederens opgaver i 

orlovsperioden, 2) at så meget så muligt er afsluttet inden orloven starter, herunder 
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skemalægning, 3) at der er lavet vikardækning for sygemeldt personale, 4) at IT-holdene 

planlægges på forsvarlig vis.  

Annette fremlagde en plan for det hele, som blev godkendt.  

I forbindelse med orloven vedtog bestyrelsen en budgetoverskridelse på 58.000 kr.  

 

 
 
 
   
   
 
 
  
 
 


