
Bestyrelsesmøde 16/2-22 kl. 17.00-19.30

Deltagere: Sanne Froberg, Patrick, Kathrine Korgaard Rom, Inge Andersen, Pernille
Vibe-Pedersen, Susanne Rohr Konge, Sigrid Juul

Dagsorden
1) Støtteforeningen - ramme for foreningens ‘råderum’ - vil vi orienteres om ENS’

arbejde?
Christian Konge (formand for støtteforeningen) fremlægger en plan. De vil i fremtiden
arbejde på en større medlemsskare, så foreningen får en stemme i lokalsamfundet.
For at sikre en fremtid og synlighed for foreningen, skal der være arrangementer for
medlemmerne. Det skal også være med til at rejse midler og skabe relationer til
projekter. Gode bud skal sendes til ck@egefrisk.dk. De tager meget gerne imod gode
bud på arrangementer. Måske støtteforeningen eller Sanne kan tage kontakt til
Gudenådalens Friskole, som lige har bygget en hel ny skole med lån fra forældre?
Skolebestyrelsen laver en prioriteret liste til støtteforeningen på næste møde.

2) Godkende referat: godkendes.
3) Nyt fra Sanne: Corona er blevet en del af hverdagen, både lærer og elever er ved at

være vant til det.
Der har været møder med lærer og Sanne. Der bliver tre hold næste år (0-1 klasse,
3-4 klasse og 5-7 klasse). Det betyder, at lærerstanden reduceres med lidt over en
halv stilling. Sanne og Signe er ved at udarbejde et “Samarbejdsspor”, som er en vej
til mere gennemsigtighed for lærerne i de beslutninger lederen træffer. Det er en del
af arbejdstidsaftalen.
Tine og Karina er stoppet i Børnehuset. Louise er startet, det går godt, hun skal være
springer mellem vuggestue og børnehave. Hun har en tidsbegrænset stilling til 1/8.
Camilla starter d. 1. marts i en fast stilling, hun skal primært være i vuggestuen.

4) Fredagsbrev: lærerne og Sanne har snakket om, at det skal ændres til et
månedsbrev, da de bruger rigtig lang tid på at skrive det hver uge. Måske med flere
billeder og en lille klumme fra eleverne? Det vil desuden frigive mere tid til ugentligt
Class-room opdateringer. Bestyrelsen giver grønt lys hertil. Lærerne og Sanne aftaler
videre herom.

5) Nye børn - bus - støttetimer: Der starter 3 børn i 0. klasse efter sommerferien. Der er
desuden interesse fra flere forældre.
Det fungerer godt, at bussen kører to runder, og vi kan fortsat blive ved med at leje
den.

6) Lukket punkt
7) Evt.
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