
Dagsorden til Bestyrelsesmøde 

d. 21. april 2022 kl. 19.00 

Ørding friskole 

 

Godkendelse af dagsorden, samt 
underskrive referat fra 24. februar, 23. 
marts 2022 

Godkendt uden 
bemærkninger 

Alle 

Dagligdagen Stille og rolige 
hverdage siden sidst, 
med to teater uger. 
Børnene har meldt 

sig på forskellige 
grupper. 

Afsluttet med et par 
gode forestillinger 

om formiddagen og 
aftenen. 

 
1april er der startet 2 

detektiver plus 1 
ukrainer  

 
Efter påskeferien har 

vi haft normal 
undervisning samt 
affaldsindsamling. 

 
Mandag d. 2504 

kommer youtuberen 
Nicolai Aagard, han 
går ”baglæns” mod 
mobning. Det er en 
form for trivselsdag. 

Trivsel skal ses fra 
forskellige 

perspektiver hvor 

Hanne 



dette arrangement 
passer godt ind. 
Vi har kontakt til 
tvmidtvest og de 

lokale medier 
omkring dette 
arrangement.  

 
Fokus punkter: 

Ukrainere, de er 
kommet godt i gang, 

bla. Med dansk, 
selvom der er nogle 

sjove episoder 
engang imellem 
Økonomi efter 5 
september som 

almindelige elever. 
Kan være der 

kommer tilskud før, 
dette skal først 

afklares politisk på 
lands og kommunal 

plan. 

Økonomi/ regnskab Balance er modtaget 
pr 2802, ser 

fornuftigt ud. Der 
mangler refusion 

som er bagudbetalt 

Lene S. 

Fusion Skole/Børnehuset Kommunen er spurgt 
hvad deres krav er. Vi 
afventer deres 
tilbagemeldning. 
 
Vedtægtsændringer: 
Margit møller vil 
hjælpe os med dette 
punkt. 
 

Lene/ Pia 



Revisor er i gang, dog 
ikke det store han 
kan hjælpe med en 
endnu. 
 
Friskoleforeningen: 
Har været med til 
møde med 
bestyrelserne. 
Carl ole har lavet en 
køreplan for 
fusionen. Han er med 
på sidelinjen. 
 
Opsigelse af 
overenskomst skal Bh 
stå for. 

Udvalgene fortæller  Bygninger: 
Arbejdsdag d 2105. 

Beach Volley 
Trappe ved indgangs 

partiet. 
Maling. 

6/7 klasse er for 
varm. Vi undersøger 

ventilation samt 
aircondition. 

 
Indkaldelse som vi 

plejer. Der er en del 
fra forrige gang 

 
Rengøring: 

Kører godt      

Alle 

Udviklingsprojekt Står stille. Projektet 
kører videre i mindre 
format uden Jeanette 

Lund 
 

Lene S. 



Ukrainerne løser 
problemet på den 

korte bane. Dog skal 
der ske noget for 

vores område på den 
lange bane. 

 
Den gode historie er 

søsat. 
Etrigtlivforfåpenge.dk 

 
Vi skal have fundet 

ud af hvem der 
bestemmer hvad 

pengene skal gå til. 
 

Stormøde d1 juni 
 

Skolebestyrelses 
møde torsdag d12 kl 

17.00 

Arbejdsdag / evaluering Under udvalgene 
fortæller 

 

Kaffe  Alle 

Kommende skoleår Vi ser efter en 
Ollerup praktikant. Pt 
tre praktikanter i spil. 

 
Hanne er ved at lave 

planlægning for 
næste skoleår. 

Alle 

Skolekredsen Intet nyt Alle 

Grillaften Rykkes til d2106 kl 
17.30 

Alle 

Evt. Opsamling Hanne-Pia 

Næste møde 9. juni, 24. August, 24. 
november 2022 

Orientering Alle 

Evaluering af mødet Godt møde Alle 

 



Grillaften d. 22. Juni 2022(rykket til d21 Juni) 

 

Deltagere: 

Jesper Jensen                                                          Søren Nygaard 

Lene Sejbjerg 

Hanne Ward                                                            Morten Haaning 

Pia Justesen                                                             Lars Rahbek 

 

Bh: 

Anna nørgaard 

Malene Nør 

Jesper Seerup 

Susanne Nygaard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


