
  

  

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 

 

 

Resume af bestyrelsesmøde Fussingø-Egnens Friskole og børnehave  
 
Dato og sted:  onsdag den 24/5 2017 på lærerværelset, Fussingø-Egnens friskole kl. 19 – 22 
  
Indkaldte:  Jens Ole Hammer, Jane Dichmann, Malene Thune, Sanne Jørgensen, Svend Hunnerup, 

Mikkel Petersen, Pernille Ranch og Heidi Johannesen. Annette Aagaard, Karina Faurschou 
(repræsentant for lærere) og Christian Kofoed (repræsentant for børnehaven) 

Afbud fra:    Annette Aa (orlov), Karina og Christian  
Referent: Jane 
Mødeleder: Merete 
 
 
Pkt. Emne  
1 Valg af referent 

Jane blev valgt. 
 

2 Gennemgang og godkendelse af indkaldelse 
Merete gennemgår dagsorden. 

 

3 Gennemgang og godkendelse af referat fra mødet 6/4, 23/4 og 26/4  

4. Bestyrelsens arbejde det kommende år – fortsat fra sidste møde 

Det blev gennemgået hvilke forpligtelser der påhviler bestyrelsesmedlemmer i 

henhold til det kursus bestyrelsen har deltaget i den 8. maj. Bl.a. i forhold til at forvalte 

inhabilitet, tavshedspligt m.v.  

I forlængelse heraf blev det vedtaget at der udfærdiges et dokument der beskriver 

hvad der forventes af det at være bestyrelsesmedlem. Dette vil blive delt med 

forældre forud for næste generalforsamling, for at give bedre indblik og indsigt, så 

man ved hvad det betyder at sidde i bestyrelsen inden man evt. opstiller. 

Desuden skal den nuværende forretningsorden opdateres. 

 

Bestyrelsen vil arbejde ud fra Meretes forslag til mødestruktur og desuden vil der blive 

afholdt ca.  4 arbejdsmøder pr. år. På disse møder kan der ikke træffes beslutninger. 

Vi vil også operere med en opgaveliste for at give overblik over igangværende opgaver. 
Dette vil være et fast punkt på dagsordenen fremadrettet.  
 
Malene Thune har valgt at trække sig fra bestyrelsen, og Heidi Johannesen træder i 
hendes sted. 

 

5. Henvendelse til bestyrelsen 20.00 
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Madordning ikke tiltrækkende og tilfredsstillende: 
Det blev besluttet at der skal være en forbrugerundersøgelse / forældreundersøgelse 
omkring nuværende madordning med det formål at evaluere den. 
  
Kommunikation: 
Intra fungerer ikke længere optimalt på smartphones/tablets. Dette rapporteres til 
Maibritt, så det kan blive sendt til support.  
 
Manglende information: 
Der vil blive nedsat et udvalg der kigger på informationsniveauet og hvordan vi får 
dette struktureret og leveret bedst muligt.  
 
 
Lejrskolen: 
Det blev besluttet at man fremadrettet skal have mulighed for at  aflevere sine børn til 
normal åbningstid og hente til normal lukketid.  
 

6. Økonomi 

Sanne opdaterer omkring økonomi pr. email. 

 

7. Lukket punkt  

8. Strategi - gennemgang og det videre arbejde, herunder hvem gør hvad 

Bilag: 

 Præsentation samlet strategi 0203 2017 

Punkt udsættes til næste møde. 

 

9. Evt. 

Sven vil orientere omkring leasing aftale på kopimaskine pr. email. 

 

 
 


