
 HAASTRUP FRISKOLE 
 BØRNEHAVE & VUGGESTUE 

 Referat for bestyrelsesmøde i Haastrup Friskole, Børnehave og Vuggestue. 

 Dato: 4 marts 2022 kl. 17.00 

 Sted:  Børnehaven og vuggestue 

 Deltagere:  S�ne, Michaël, Marissa, Kris�ne, Chris�an, Rie, Henrik, Ole, Maja online 

 A�ud:  Ingen 

 Økonomimøde 22/3 kl. 19.00 
 Næste Bestyrelsesmøde  05/04- 22 kl. 19.00 

 Generalforsamling 26/04-22 kl. 19.00 

 Punkt  Ejer  Tid  Plan  Referat 

 Valg af ordstyrer og referent  alle  1  B  S�ne valgt �l ordstyrer 
 Ole valgt �l referent 

 Godkendelse af dagsorden  ordstyrer  1  B  Dagsordenen er godkendt uden 
 bemærkninger 

 Nyt fra skoleleder  Henrik/ 
 alle 

 10  O/B  Rie er kommet med et forslag om, at 
 punkterne: Nyt fra skoleleder og 
 afdelingsleder, bliver �l et skri�ligt 
 oplæg i stedet, således at deres oplæg 
 bliver sendt med dagsordenen og 
 bestyrelsen kan s�lle opfølgende 
 spørgsmål her�l på bestyrelsesmødet 

 Det beslu�es at orienterende punkter 
 gerne må frems�lles forud for 
 bestyrelsesmødet, men sam�dig 
 bemærket at ikke alle punkter er 
 egnede her�l. 

 Der var 3/3 besøg af skolens 
 �lsynsførende. Det var sidste gang i 
 nuværende �lsynsførendes periode  og 
 der skal derfor vælges en ny 
 �lsynsførende. De�e kan gøres via 
 �lsynsportalen. 

 Der er stadig �lstrømning og 
 henvendelser �l skole og børnehave. 

 O = orientering / D = drø�else / B = beslutning 
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 Der er 4 elever som ski�er skole 
 henover foråret. Der kan være behov 
 for at lave et �ltag for �ltrække nye 
 elever i denne aldersgruppe. 

 Legepladsen der blev etableret i 2016 
 på skolens matrikel er ikke blevet 
 færdigmeldt jf. byggesagen i FMK. 
 Legepladsen skal være forsikret, det er 
 uklart om den er det. Forsikring skal 
 gøres via Grundejerforeningen 
 Fællesskabet. Skoleleder er i dialog med 
 formand og kasserer i 
 grundejerforeningen. 

 Nyt fra lærergruppen  Ida  10  O  Siden sidst: 

 Sproguge: Vi havde sproguge i uge 6 
 med overskri�en:“Faglig læsning”. Det 
 var en uge stærkt reduceret i elever og 
 lærere pga. corona, men det �l trods en 
 god uge med god stemning. Det var 
 forskelligt fra gruppe �l gruppe om 
 eleverne frit kunne vælge mellem 
 emner eller om det overordnede emne 
 blev fastlagt på forhånd. Vi er ikke gode 
 �l at forberede de forskellige uger vi har 
 med en struktur for, hvordan vi 
 evaluerer ugerne med eleverne og 
 lærerne imellem. Det blev a�alt, at vi 
 fremover husker hinanden på, at 
 planlægning af ugerne også skal 
 indbefa�e, hvordan evalueringen skal 
 foregå. 

 Musical: Der planlægges og fordeles 
 ansvarsområder �l musical-ugerne uge 
 12+13.Vi laver igen i år en 
 vandrefores�lling inde som ude. Vi vil 
 lade os inspirere af“Homers Odyssé”. 
 Vores fortolkning bliver et 
 sammensurium af musik, sang, 
 teater,kunst mm. 

 Nyt fra grupperne: 

 Gruppe 1: Nu oppe på 19 elever. 
 Gruppen har lige været afsted med 

 O = orientering / D = drø�else / B = beslutning 
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 “Kulturel Rygsæk” og se “Romers ABC”. 

 Gruppe 2: Gruppen har igennem et 
 stykke �d arbejdet med trivsel med 
 fokus på områderne: “Give hinanden ro 
 �l arbejdet og ikke a�ryde” samt “Vær 
 søde ved hinanden”. Forløbet har sat 
 god fokus på de problems�llinger der 
 er/har været i klassen og har ha� god 
 indvirkning på roen og stemningen i 
 klassen - stærkt hjulpet på vej af at 
 klassen har fået �ldelt 15 stø�e�mer 
 ugentligt (frem �l april). (Vil Henrik 
 orientere om udmeldelser af elever i 
 gruppen?) 

 Gruppe 3: Gruppen er i gang med et 
 musik forløb med“Sigurd” med 
 frem�dig koncert for øje. 

 Gruppe 4: Gruppen arbejder med 
 “Lommefilm” og skal med disse deltage 
 i Filmkonkurrencen: “Edit 24”. 

 Gruppe 5: Gruppen har afslu�et Prak�k 
 samt Brobygningsugerne. Rejserne 
 v.Nordplus er endelig blevet 
 fastlagt.Grønland afrejse: Uge 20 (Maj) 
 Lithauen afrejse: Uge 24 (Juni) 

 Nyt fra afdelingsleder  Rie  10  O  Ifølge afdeling BYG i FMK er vi godkendt 
 �l 18 børnehavebørn og 14 
 vuggestuebørn ifølge den gældende 
 �lladelse. 

 Der er 600.000 kr. i overskud på budget 
 med de�e børnetal, men midlerne skal 
 anvendes �l personale. 

 MUS samtaler i næste uge. 

 Førskole samtaler i den kommende �d. 

 Der er planlagt afslutning for de “store” 
 børn der skal i �dlig SFO. 

 Der lægges op �l 15 børn i udegruppen 
 fra afdelingslederens side. De�e niveau 
 kan godkendes af bestyrelsen. 

 O = orientering / D = drø�else / B = beslutning 
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 Der er planlagt et informa�onsmøde 
 om udegruppen den 17. marts kl. 19.00. 
 Modellen bliver at der kommer �l at 
 være én fast pædagog i udegruppen og 
 to andre som indgår i turnus med de to 
 grupper af børn som på ski� skal i 
 udegruppen. 

 Nyt fra personale i BH/ vuggestue  Rie  10  O  Personalegrupper er glade og ved godt 
 mod, samt spændte på frem�den. 
 Herunder �lbagevenden af kollega fra 
 barsel, samt udegruppe og nye børn 
 hvilket betyder behov for 
 omstrukturering. 

 Personalet har beslu�et, at lave mad �l 
 forældre, børn og søskende som en 
 fredagsspisning inden Disney Sjov. Det 
 er pædagogerne der laver mad. 

 Økonomi  Michaël  5  B  Endelig regnskab 2021: 
 -  Overskud: 608.884 kr. 
 -  Likviditet: 1.825.506 kr. 

 Der er behov for at mødes �l et 
 økonomimøde om revidering af budget 
 for 2022. Der planlægges et møde 22. 
 marts kl. 19.00. 

 Budgetopfølgning Feb 2022: 
 Ingen større afvigelser. Der er dog en 
 opmærksomhed på manglende 
 revidering af budget. 

 Handlen af Elmevænget 7 er endeligt 
 kommet på plads. Bygningen er købt 
 kontant �l en pris på 600.000 kr. 
 Beløbet er overført og fratrukket 
 økonomien. 

 Genops�lling �l bestyrelsen 

Bestyrelsen sammensætning 2…

 På valg �l den kommende 
 generalforsamling er: 

 Ole  Bestyrelsesmedlem SK 2 år 
 Michaël  Bestyrelsesmedlem FK 2 år 
 S�ne  Bestyrelsesmedlem SK 2 år 

 Chris�an Suppleanter SK 1 år 
 Kris�ne Suppleanter FK 1 år 

 O = orientering / D = drø�else / B = beslutning 

https://docs.google.com/document/d/1fLhF1XFgd3fNH46OkhRjmVWYcjaW_T1eRraLq6QDcvE/edit
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 Alle der er på valg �lkendegiver, at de 
 ønsker genvalg. 

 Madordning  Michaël 
 Marissa 
 Kirs�ne 
 S�ne 

 D/B  Oplæg fra madudvalg: 

 Madordnings gruppe a�older dialog 
 møde med forældre den 29. marts kl. 
 19.00 

 På baggrund af dialogmødet har 
 madudvalget �l hensigt at inds�lle �l 
 bestyrelsen at madordning skal �l 
 afstemning på generalforsamlingen. 

 Derfor bedes bestyrelsen tage s�lling �l 
 hvor stort et flertal der skal være blandt 
 de fremmødte �l på 
 generalforsamlingen for at madordning 
 kan træde i kra� e�er sommerferien. 

 Der inds�lles 2/3 af de fremmødte 
 (hvilket er i overensstemmelse med 
 reglerne for vedtægtsændringer) 

 Pris pr. skolebarn pr. dag er 25 kr. 
 Bestyrelsen skal beslu�e om skoles 
 budget kan/vil bidrage �l betalingen �l 
 de forælder der ikke har økonomi �l at 
 betale det fulde beløb fx. 15 kr. pr. dag. 

 Bestyrelsen kan ikke tage s�lling �l 
 madudvalgets inds�lling på det 
 nuværende grundlag og derfor 
 udsæ�es punktet �l næstkommende 
 bestyrelsesmøde. 

 Ny hjemmeside  Henrik 
 S�ne 

 Formand og skoleleder har ha� møde 
 med grafikker i forhold �l opsætning af 
 ny hjemmeside: 

 CMS-systemet Site Suite: kr 18.196,- 
 med årlig dri�: 
 Webhotel hjemmeside 89 kr./måned 
 SiteSuite CMS-system 59 kr./måned 

 WIX. : 15.000,- 
 med årlig dri�: 
 1000 kr. pr/år 

 O = orientering / D = drø�else / B = beslutning 





 HAASTRUP FRISKOLE 
 BØRNEHAVE & VUGGESTUE 

 Det beslu�es at der skal indhentes 
 endnu et �lbud på grafik og 
 hjemmesiden. 

 Pris for nyt logo/ logo pakke  Henrik 
 S�ne 

 Der er indkommet et udkast �l et nyt 
 logo med en mælkebø�e flyvende 
 fnokker med form som hjerter. 

 Det beslu�es af bestyrelsen at der 
 indhentes et �lbud på en logopakke der 
 kan anvendes �l tryksager, brevpapir, 
 hjemmeside med mere fra grafikker. 

 Temaer �l skulpturel legeø  Maja  5  O/B  Der har været en proces hvor der kunne 
 afgives forslag �l temaer �l en 
 skulpturel legeø. 

 1.  Fortælling om en jordtrold der 
 har skabt bakkerne omkring 
 Haastrup. 

 2.  Lindormen der laver ballade i 
 Haastrup. Handler om 
 processen om enighed og 
 uenighed. 

 Bestyrelsen bedes tage beslutning om 
 hvorvidt disse temaer kan godkendes og 
 gå videre �l workshop for alle d. 5. April. 

 Bestyrelsen godkender de�e. 

 Dato for generalforsamling 
 Endelig fastlæggelse af dato for 
 generalforsamling og rollefordeling 

 Alle  5  B  Generalforsamlingen er den 26. april 
 2022 kl. 19.00. 

 S�ne: formandens beretning 
 Michaël: gennemgang af økonomi 
 Henrik: skolelederens beretning 
 Rie: skolelederens beretning 

 Eventuelt  alle  Der er behov for at der læses korrektur 
 på vedtægterne og bilag. Michaël og 
 Marissa tager denne opgave. 

 Godkendelse af 1 ansøgning �l 
 medlemskab af skolekredsen. 
 Ansøgningen godkendes af bestyrelsen. 

 O = orientering / D = drø�else / B = beslutning 
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 Dato 04-03-21 

 Underskri�er 

 Formand  Næs�ormand 

 S�ne Marie Kjærgaard  Ole Vinding Laulund 

 -------------------------------  ---------------------------------- 

 Økonomiansvarlig  Bestyrelsemedlem 

 Michael Desveaux  Maja Caspersen 

 -------------------------------  ------------------------------- 

 Bestyrelsesmedlem 

 Marissa Wigl 

 ----------------------------------- 
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