
Egense Friskole og Naturbørnehus 10. juni 2021

Smedjen

Referat fra bestyrelsesmøde Egense Friskole og Naturbørnehave

Dato: 10/6-21

Tid: kl. 18.30-21.00

Sted: Smedjen

Indkaldte: Sanne, Anette, Inge Andersen, Kathrine Korgaard Rom, Pernille Vibe-Pedersen. Susanne Rohr,

Konge, Sigrid Juul

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat:

- referat for generalforsamling  og sidste møde godkendes.

2. Nyt fra Sanne:

- Der har været rundvisning på skolen i dag med en dreng til 4. klasse, han starter på onsdag.

- Der er kommet nyt telefonsystem. Der er et hovednummer og så kan der trykkes videre til

relevant enhed.

- Status på næste skoleår: Der er indmeldt 38 børn fra august! Bestyrelsen har et ansvar for

at inkludere de nye forældre, så de får mulighed for at blive en del af fællesskabet.

- Loft for elevtal diskuteres. Der er allerede et loft for antallet af elev på hvert klassetrin på 15

elever. Der besluttes, at vi tager elever ind pr den 1. i hver måned. På næste møde

diskuteres det videre, hvordan vi gør det bedst ift optagelse af nye elever, så både elevtal

sikres og klasserne samtidig fungerer.

3. Nyt fra Naturbørnehuset

- Det går godt! Der må gerne komme et par nye børn til august i børnehaven, da der stopper

6 børn, som starter i skolen.

- Der er 4 børn i vuggestuen fra på mandag. Det er bedre end forventet.

- Børnehave og vuggestue har aktiviteter hver for sig, da det let kan virke for overvældende

med alle de børnehavebørn, der også har taget rigtig godt imod vuggestuebørnene.

- Børnehaven er meget ude, det er dejligt!

4. Økonomi – herunder arbejde på lørdage

- Overordnet: Det ser fint ud. Der er lavet budgetopfølgning. For 7 måneder får vi tilskud for

23 børn (Antallet, der var indskrevet pr august 2020). For de sidste 5 måneder får vi får de

38 børn, der er indmeldt pr august 2021. VI regner ikke med at komme ud med et overskud

i år, det kommer først i 2022.

- Lørdagsarbejde for personale: Der er forskellige forslag på bordet for hvordan det gøres

bedst. Lærerne er dyre at have på arbejde om lørdagen. De har fremlagt et forslag, hvor de

skiftes til at møde ind om lørdagen. Medarbejderne i børnehuset vil gerne fortsætte med at
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møde ind alle lørdagen, da de mener, at mange af arrangementerne er med at understøtte

det sociale fællesskab.

- Arrangementer på et år, hvor lærerne deltager:

Mosens dag: Overdrages fra næste skoleår til forældre til elever i 5-7 klasse.

Arbejdsdag x 2 årligt: 1 personale fra skolen og et stk personale fra børnehuset møder op.

Sanne og Anette kan skiftes til at deltage i arrangementerne.

Cykelløb: Samme gælder for den her dag.

Visionsdag: Dato fastlægges ikke i år. Der er brug for et år med stabilitet og ikke så mange

nye visioner. Forældre opfordres i fredagsbrevet til at kontakte bestyrelsen med eventuelle

ideer.

5. Bus

- Det gamle logo bruges og påsættes. Det koster 4200kr.

- Busruten diskuteres, da der er mange behov at tage hensyn til.  Ruten og busplanen kan

lægges på hjemmesiden. Ruten kan lægges to gange årligt. Kommer der nye elever, må de

transporteres hen til et nuværende stoppested. Der vedtages at 0-2 klasse må have op til

300 meter til et stoppested. 3-7 klasse må have op til 500 meter til et stoppested. Dato for

tilbagemelding til brug af bus for næste skoleår:  25/6 og 1/12.

6. Skolefest

- Skolefest d 24/6 kl 17-19. Afholdes på skolen. Der er spisning først, hvor hver familie har

maden med til dem selv. Der sættes borde og stole op. Eleverne står for underholdningen.

Der siges farvel til Mie. Bestyrelsen (Pernille) køber øl og sodavand.

7. Sorgplan

- Vigtigt at den er der, og at den er brugbar i praksis.

8. Fritterens lokaler

- 0. klasse skal efter sommerferien være i fritterens lokaler i deres skoletid, da de har først fri.

- Fritteren skal med tiden flyttes tilbage til græsplænen ved børnehuset. Der diskuteres om

der skal købes/lejes pavilloner. Sanne snakker med revisor, så vi har styr på økonomien

omkring det. Punktet sættes på næste dagsorden.

- Mange skolebørn er tilmeldt fritteren i sommerferien - men de er kun tilmeldt fritteren i

5-10 timer om ugen normalt. Det koster flere personaletimer end andre uger. Anette og

Sanne foreslår at forældre kan betale for et “feriemodul”, hvis ikke børnene er tilmeldt på

fuld tid. Der foreslås, at der kommer tre moduler, som forældre kan vælge imellem: Morgen

- indtil 14.30 og kl 17. Anette og Sanne sætter sig sammen og fortsætter med arbejdet.

9. Ansættelsessamtaler

- Der udvælges kandidater på tirsdag 15/6 og afholdes samtaler på onsdag d 16/6 til

pædagogstillingen. Kathrine deltager.

- Kandidater til lærerstillingen udvælges d. 15/6 kl 16 og samtaler afholdes d. 17/6. Ingen fra

bestyrelsen kan deltage.
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10. Mailchimp

- et system der bruges til at udsende fredagsbrevet. Har tidligere været gratis, men nu koster

det ca 1000kr at oprette nye brugere. Andre alternativer undersøges af Inge.

11. Evt.

- Der snakkes kort om et stort projekt i samarbejde med Mou skole. Sanne skal til møde med

skolelederen af Mou og forskellige forvaltninger i Aalborg Kommune.

- Sanne skal have et møde med vores tilsynsførende, da han ikke kom til vores generalforsamling.
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