
Referat bestyrelsesmøde Egense Friskole og Naturbørnehave  

Mandag 19/10-20 kl. 17.00-19.30  

Egense Friskole – Smedjen  

Til stede: Skoleleder Sanne, personalerepræsentant for skolen Tania, 
personalerepræsentant for børnehaven Kasper, Kathrine Korgaard Rom, Pernille Vibe-
Pedersen, Signe Heuckendorff, Sigrid Juul, støtteforeningen Tine Mortensen  

Afbud: Inge Andersen  

Referent: Signe  

Dagsorden:  

1. Besøg fra Støtteforeningen – fremtidigt samarbejde  

○ Motorik/junglebane er i proces. Dialog med Produktionsskolen (FGU). ○ Der er ved 
at blive etableret kontakt til andre friskolers støtteforeninger mhp. samarbejde.  
○ Der kan først og fremmest søges til midler/projekter til glæde for byen. ○ Drøftelse 
af muligheden for samarbejde om at lave en godt arrangement til cykelløbet 24. april 

2021. Ideer: Hoppeborg, Naturtryl med Gustav Urth, danseopvisning med Egense 
DanceClub, ponyridning, snakke med  

borgerforeningen, sejlklubben og Vildmosecenteret. Sigrid og Tine følger op. ○ Det 
forsøges fremadrettet at invitere støtteforeningen med til bestyrelsesmøde ca. tre gange om 
året for at forbedre samarbejdet mellem bestyrelse og støtteforening. De inviteres med til 
mødet 11/2 2021.  

2. Nyt fra Sanne  

○ Tine er kommet ind på talepædagoguddannelse på UCN ca. én dag om ugen. Starter 25. januar 
2021  

○ Der er gjort op for 3. kvartal og holder budgettet, så kommer vi ud af 2020 med kr. -131.000, 
hvis budgettet overholdes. Der er en efterregulering på 404.000 kr.. grundet fald i elevtal og 
desuden koster ferieforpligtelsen grundet den nye ferielov. Vi har pt. ca. en million i likvider - 
så alt i alt ser økonomien fin ud.  
○ Sanne og Mette skal på tre dages budgetkursus i Friskoleforeningen i denne uge. ○ 
Drøftelse af vuggestue. Der har været afholdt møde mellem Sanne, Signe A. og Heidi. Ny 
pavillon til fritteren, de nuværende til børnehave og vuggestue. Det lader til at de nuværende 
pavilloner kan godkendes uden yderligere tiltag. Der drøftes praktiske forhold og 
personaleforhold mv. Der orienteres om ideen til forældrene til forældremøderne på skolen i 
denne uge samt til forældrene i børnehaven. Der stræbes efter et info-møde i midt december. 
Dette planlægges ved et ekstra bestyrelsesmøde med kun dette punkt den 12. november kl. 
17.30.  

3. Nyt fra børnehave/fritter  

○ Tine vender tilbage i næste uge og Karina stopper.  

4. Bus – køb, leje, fremtid  

○ Forskellige muligheder drøftes 
○ Hvid bus: Fortsætte leje til kr. 10.000/mdr. Koster kr. 410.000 at købe, plads til alle  
○ Mercedes Sprinter 19 personer: Mindre, billigere i drift (vedligehold, km/L), ikke plads 

til alle  
○ Aktuelt er der otte børn tilmeldt skolebussen.  



○ Det aftales at fortsætte lejen af den store, hvide bus frem til påske for at have den til 
svømning. Herefter overvejes at købe en Sprinter gennem Jyske Finans.  

5. Skolepenge – søskenderabat  

○ Revisor anbefaler at skolepengene index-regulerer med 1% pr. år. Det svarer til 7 kr, og det 
aftales at hæve skolepengene med 20 kr. for andet barn og ingen stigning for første barn fra 
1. januar 2021. Derudover aftales at 3. og efterfølgende børn koster 100 kr.  
○ Forældrene skal adviseres pr. 1/11.  

6. PBS - beslutning  

○ Det vedtages med indførelse pr. 1/1 2021.  

7. Markedsføringsplan  

○ Tages op næste gang.  

8. Byggesagkyndig – hvem?  

- Jens R. anbefaler at der ikke bruges penge på byggerådgiver men i stedet få en 
energirådgiver ud. Sanne og Jens går videre med dette.  

Næste bestyrelsesmøde torsdag 14/1 kl. 18.30. Møde om vuggestue torsdag 12. november kl. 
17.30. 
 


