
Nr. Asmindrup Friskole  
Asmindrupvej 38 
4572 Nr. Asmindrup 
Tlf.: 59328100 
E-mail: 

Emne:

Referat af bestyrelsesmøde  2018 

Til stede: 

Jeanette, Brian, Morten, Dennis, Jesper, 
Monica, Brian, Janne, Lars.

Ikke til stede:

Mathias

!  

Pkt
. 

Bemærkninger Konklusion/aktion

1. Velkomst Velkommen

Pkt
. 

Bemærkninger Konklusion/aktion

2. Godkendelse af dagsorden Godkendt og underskrevet. 

Pkt
. 

Bemærkninger Konklusion/aktion

3. Budget gennemgang/opfølgning. Budget opfølgning Morten.

    - Morten gennemgår balancen til og med 
august. Da der var færre elever end budgetteret 
d 5/9-2018, har vi revideret budgettet. Se 
vedhæftet bilag.


Pkt
. 

Bemærkninger Konklusion/aktion
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4. Formandens indlæg: Siden sidst.

-Super godt tiltag ved Mortens indlæg omkring 
trivsel på Forældremøderne.

Arbejdslørdag: forældre spørger omkring 
forældreopgaver, nu vi har en pedel. 
Arbejdslørdag er en social dag, hvor vi sammen 
får ordnet skolen. Fællesskab og ejerskab. En 
beskrivelse af Formålet ved arbejdslørdagen skal 
udarbejdes.

-Strategiplan, opsamling: Et lille fremmøde ved 
sidste møde. 


Fokus punkter:

1. Forældresamarbejde. Dennis og Monica.

2. Udearbejdende af vedligeholdsplan for 
bygninger og grund. Brian, Jeanette og Lars. 
(Overblik over de næste 15 år.) (kompetence 
kartotek over forældre.)

3. Udvikling af Bevægelsesprofil. Jesper og 
Brian.


1/11-18 skal der være konkret oplæg klar til 
Morten og Torben.


Udarbejdelse til vores generalforsamling. Lærer 
og elever skal også indrages med deres ønsker.

30/10-18 møde omkring strategiplan og fokus 
punkterne.


Indkaldelse til forældremøde omkring vores 
fokus punkter, fællesskab og ejerskab. D 
14/11-2018.

Pkt
. 

Bemærkninger Konklusion/aktion

5. Skolerepræsentantens indlæg: Janne.

Alle er kommet godt i gang i klasserne. Vi har 
fået to nye lærer, de er kommet godt ind i det. 
Der er mange ting der skal planlægges, lejrskole, 
odsherredstaffet, nye foldere med nye initiativer. 
Alle forældremøderne er igang, Mortens indlæg i 
klasserne er gode.

Vennebørn klasserne er kommet godt i gang. De 
hygger sig sammen, og er gode sammen.

Et nyt fag Religion, der er bestilt hjem fra CFU. 
Eleverne har taget godt imod det.

Der er igen Kaos på parkeringspladsen ved 
kirken. Flere farlige situationer der er farlige. Et 
bestyrelsesbrev ud igen omkring vores 
parkerings henvisninger. De store elever fra 6-9 
kl skal stå for en post, da de skal indrages lidt 
mere, medansvar til eleverne.

Pkt
. 

Bemærkninger Konklusion/aktion
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6. Skolelederens indlæg: Nyt fra skoleleder.

Pædagogisk udvalg. Lejrskole og overnatning et 
forældreret omkring overnatning. Formålet er 
fælleskab og en god oplevelse.

Status på udekøkken. Vi har været gået lidt i stå, 
noget gravearbejde har været lidt forsinket, så vi 
regner med at på arbejdslørdagen skulle det 
være klar til vandtilslutning. Håber det er færdigt 
til friskolernes dag.

Trivselspolitik og forældreguide: Morten er i gang 
med et oplæg. Forældreindragelse er vigtig, 
vigtigt vi tør snakke sammen, løse problemerne 
og konflikterne, med hjælp fra skolen hvis der er 
brug for det.


Lærerene ønsker mobilpolitikken revurderet. 
Redigering af telefoner og iPads kun bruges i 
SFO og junior klub, ikke i frikvarteret om 
mandagen.


Pædagogiskudvalg vil gerne skabe et fællesskab 
omkring sang her på skolen, vil gerne have sang 
ind i hverdagen.


Pkt Bemærkninger Konklusion/aktion

7. Strategi for udeskole/ Pavilliongrunden. Pædagogiskudvalg og lærerne vil gerne 
udfærdige en udviklingsplan for 
udeskolegrunden. De vil gå i gang med 
skolehaver. De udarbejder en tegning og ideer, 
og økonomi.

D. 1/11-18 bliver en mere udarbejdet plan 
fremlagt.


Pkt Bemærkninger Konklusion/aktion

8. Arbejdslørdag. Velkommen fra bestyrelsen. Jeanette.

Deltager: Jeanette, Dennis, Brian, Lars og 
Monica.

Hovedrengøring : faglokaler og klasseværelser. 
% fællesarealer.


Hygge til fællesarrangement: bestiller Pizza´er,, 
øl, sodavand, rødvin. Rundbold evt fodbold.

Pkt Bemærkninger Konklusion/aktion

9. Friskolernes dag 6. Okt 18. Evaluering fra de andre år.

Nye ideer og forslag. Evt. Foredrag og indlevelse 
i friskolens fællesskab.


Deltager: Jesper, Monica, Lars, Birgitte.

Monica Indkøb: pølser og div. Og grille.

Kaffe og Kage. Morten beder om kage hjælp.
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Pkt Bemærkninger Konklusion/aktion

10. Eventuelt. Forslag fra støtteforeningen, julemarked 2/12-18. 
Næse møde. 30/10-18.

Godkendelse af referat:  

Jesper Ilsø, Formand Birgitte Crawfurd, Best.medlem

Jeanette Holm Olsen, Næstformand Dennis Høilund, Best.medlem

Monica Bedsted Kristensen, 
Best.medlem

Mathias Nielsen, Best.medlem

Brian Jensen, Best.medlem 
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