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

Emne:

Referat af bestyrelsesmøde og regnskabsmøde. Referat nr 2. 28/3-2019.

Til stede: 

Monica, Morten, Jesper, Mathias, Birgitte , 
Brian  Janne. 

Ikke til stede:

Dennis , Lars , Brian Thorsen og Jeannette
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Bemærkninger Konklusion/aktion

1. Velkomst Jesper.

Pkt
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Bemærkninger Konklusion/aktion

2. Godkendelse af dagsorden  Dagsorden godkendt.
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Bemærkninger Konklusion/aktion
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3. Skoleleder. Budget 2019. 

Budget gennemgang af Morten. 

Vi følger budgettet til punkt og prikke. 

Vi er lige nu ved at afdække nogle problemer 
med el og tag, Ronny indhenter priser på 
reparationer af tag 

Skoleårets nye planlægning. 

Bestyrelsen vedtager at det praktisk musiske 
fag er madkundskab på 7. og 8. klassetrin. Vi 
starter med 7. kl. i skoleår 2019-2020. 

Bestyrelsen har vedtaget at vi har tysk fra 7 kl. 
til 9 kl. da der pt. ikke er evidens for, at det er 
bedre at implementere det tidligere. Skolen 
vurderer, at den nuværende ordning giver mere 
kvalitet i undervisningen. 

Ekstra Matematik undervisning 1 time om ugen 
- bekymringen er de længere timetal, så sætter 
den på hold lige nu. Skolen er velkommen til at 
arbejde med alternative løsninger inden for det 
eksisterende timetal. 

Læsevejleder/dysleksi: Der findes lidt UV-timer 
så vi kan arbejde med rettidig hjælp til de elever 
der har brug for det. 


AKT vejleder: Trivselsmedarbejder. 5-6 lektioner 
om ugen. Evt. i frikvarter, en forsøgsordning i 
2019-2020. 

Personale: 
Morten udarbejder en plan og ser om det 
planlægningsmæssigt kan hænge sammen. 
Bestyrelsen godkender at der arbejdes videre 
med model, som er udgift neutral i 2019. I 2020 
skal der findes midler til øgede personaleudgift. 

Friskolernes dag: alternativer. Hvad er formålet, 
åbent hus, hvor man aktivt kan være med i 
skolen. Evt en emneuge hvor vi har skoleby, 
rollespil. Evt i foråret. Fri planlægning til Morten 
og personalet.
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. 

Bemærkninger Konklusion/aktion
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4. Skole repræsentant. Skolerepræsentant Janne:  
Lærer/ Bestyrelsesdag : 
Vi manglede Morten og Jesper.  
Der var lidt uenigheder omkring opgaverne. Det 
var dejligt arrangement, og mad. Der var rigtig 
koldt i salen. Dejligt at være sammen med 
bestyrelsen. 

6 kl har haft en dejlig madlejr. Det var en fest. 15 
elever afsted. Deres madguider var dybt faglige 
og råder de nye 6 klasser til at søge.  

Vi har haft emneuge 6. Det gik fint med 
fastelavn, der kan godt undværes en dag. 
8-9 klasser har været i praktik. De er gået godt, 
og der er mange der har fået noget ud af det. 

Fremadrettet: lejrtur i 8 kl. til Sofia.  

Emneuge skoleby er ved at blive planlagt. Der er 
åbent hus. Eleverne glæder sig. 

Elevrådet har arbejdet med elevrådsfest. D 2 
maj. 

Cykel politik. Mange er bange for vi bliver 
begrænset i at bruge skovpladsen, hvis vi ikke 
kan cykle. 

Religions fag. Der er blevet bestilt materialer 
hjem til gennemsyn. 

Mange klasser berørte af elevsag. Sorgplan skal 
vi have færdig, så de praktiske ting er sat i 
gang. Skal meldes ud på personalemøde.

Pkt
. 

Bemærkninger Konklusion/aktion

5. Formanden. Formand Jesper. 

Forlænget lønaftale med Morten, den bliver 
udarbejdet med Jesper og Jeanette. 

Cykel politik: kun når en lærer der var tryg ved 
at køre alene med eleverne kunne det lade sig 
gøre. Vejen er 2-3 km så Morten eller en lære fra 
skolen kunne være til hjælp inden for 3-4 min.  
Trygheden i det. 

Vi har drøftet det, og skal have tjekket det 
ydermere igennem. Skolen kontakter Rådet for 
større trafikssikkerhed, Jesper følger op på 
forældrehenvendelse.
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10. Opsummering/Dato næste møde. Generalforsamling d. 11/4-2019 
Næste ordinær bestyrelsesmøde 30/4 – 2019 kl. 
18.00

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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