
Bestyrelsesmøde 3/11-21

Til stede: Sanne, Annette, Sigrid, Susanne, Inge, Tanja. Kathrine ankom til punkt 3 og
Pernille deltog digitalt.

1. Referat godkendt
2. Nyt fra Sanne:
- Tilsynsrapport: Der er blevet begået en administrativ fejl fra tilsynsførende. Der er

blevet sat kryds i, at vi ikke underviser med kønsligestilling. Selvom både
tilsynsførende og skolen har forsøgt at udbedre fejlen, kan den ikke blive rettet, ifølge
STUK. Derfor har Sanne skrevet en afklaring til dem, og de er nu ved at tage stilling
til om det er nok. Ellers kommer der “Risikobaseret tilsyn i forhold til kønsligestilling”.
Både ledelsen og bestyrelsen føler sig overbevist om at Egense Friskole og
Naturbørnehus kan klare sig godt igennem et sådant eventuelt tilsyn.

- Signe Hassing Askehave er blevet valgt som tillidsrepræsentant blandt skolens
personale. Det gør at skolen nu er i stand til at indgå lokalaftaler ledelsen og
personalet imellem.

- Arbejdstilsynet har været på besøg. Der var et enkelt påbud: Eftersom der nu er 11
ansatte på et CVR-nummer, er vi forpligtede til at have en arbejdsmiljørepræsentant.
Det er forventet at en sådan bliver valgt på næstkommende personalemøde.

- Der er udarbejdet en APV (arbejdspladsvurdering) og den viser at personalet i det
store og hele er glade og tilfredse for at være ansat ved EF.

3. Nyt fra Anette:
- De to nyeste børnehavebørn er i gang med indkørslen. Der er nu 6 børn i

vuggestuen
- Der bliver lagt nogle flere fliser og lavet afskærmning oppe ved gavlen af huset, så

barnevognene kan stå i bedre ly hen over vinteren.
- Der bliver afholdt pædagogisk dag d. 19. november. Der kommer til at være en vikar i

børnehaven, men forældrene opfordres til at søge andre pasningsmuligheder.
- Der er ved at blive planlagt et møde blandt det primære vuggestuepersonale for at

optimere hverdagenes systematik
4. Bus
- Det er så heldigt at der er rift om pladserne i bussen. Derfor kan der være behov for

at udarbejde en prioritering over pladserne i bussen. Vi er opmærksomme på
udfordringen og vil tage en eventuel diskussion om prioriteringen til en visionsdag
med forældreindragelse.

- Svømning bliver i år fordelt således at førskolebørn samt 0.-3 klasse får fem gange
svømmeundervisning og 4.-7. klasse får fem gange svømmeundervisning. Således
bliver der rigtig god tid til fordybelse i vandet for hvert hold, fremfor at de skal bytte
halvvejs gennem lektionen.

- Hvis man skal invitere til en børnefødselsdag og har behov for at transportere et
større antal børn til et privat hjem, er man altid velkommen til at rette henvendelse til
skolen og få en pris på hvad sådan en transport kunne koste med skolens bus.
Prisen afhænger af mange forskellige faktorer, og der kan derfor opleves store
prisforskelle alt efter dag og tidspunkt.

5. Oliefyr



- Der er indhentet et tilbud på at få installeret luft-til-vand-varme til skolen. Tilbuddet
lyder på 180.000 kr. Samtidig ser det ud til at vores fyr er i bedre stand end først
antaget. Vi venter derfor lidt endnu med at udskifte det.

6. IT-politik og Cromebooks
- Elever skal selv medbringe et device som skoleredskab fra 4. klasse fra næste

skoleår (22/23)
- Hvis der er økonomisk bekneb, kan man ansøge om at låne en af skolens

chromebooks
- Personalet tager stilling til hvilke egenskaber de forskellige devices skal have (fx et

tastatur)
7. Sorgplan
- Vi laver få tilrettelser og er således ganske tilfredse med sorgplanens udformning nu.
- To medlemmer fra bestyrelsen (Sigrid og Susanne) udarbejder en beredskabsplan, i

tilfælde af akutte, voldsomme hændelser.
8. Evt.
- Skolemad: Desværre har cafe Mundgodt meddelt at den lukker med årets udgang.

Derfor kan man kun bestille fra skolemad indtil da.
- Julefrokost: Der er julefrokost for personale, ledelse og bestyrelse d. 10. december.


