
 

 

 
 
Referat af bestyrelsesmøde torsdag, den 25. august 2022 kl. 19.00 
  
 
Til stede fra bestyrelsen: Christina Lyngbakke Larsen, Henrik Neelmeyer, Brian Kristiansen, Tue 
Fabricius, Mette Spangsgaard og Hanne Præst 
 
Til stede fra skolen: Jesper Vognsgaard, Per Duelund, Steen Christoffersen 
 
Fraværende: Helena Koch 
  
Dagsorden: 

  
1. Godkendelse og underskrift af referat 

 
2. Budgetopfølgning pr. juli 2022 

· Pga. Grethes sygefravær blev der ikke fremlagt en konkret budgetopfølgning. 
· Der skal arbejdes i retning af udspecificerede budgetter, der kan bruges aktivt i 

driften og af såvel ledelse som bestyrelsen 
 

3. Opdatering på ansættelseskontrakter og andre gamle aftaler v/Jesper Vognsgaard- 
bestyrelsen skal tage stilling til, om der skal bevilliges penge til at få ryddet op i gamle 
aftaler, og at der eventuelt bruges af opsparede midler 

· Per og Jesper fortalte, at alle lærere, nu har nye kontrakter. Det samme gælder HK 
ansatte. Pædagogernes kontrakter er færdige og skal nu gennemgås med de 
ansatte nærmeste fremtid. 

· Bestyrelsen er bevidst om, at der bruges midler på oprydning i kontrakter. 
· Bestyrelsen bakker op om at der ryddes op i gamle aftaler. 
· Bestyrelsen accepterer en negativ afvigelse i budgettet. 

 
4. Bestyrelsens præsentation på forældremøder i 0. og 7. klasse v/Christina Larsen - hvem 

kan deltage fra bestyrelsen 
· 0. klasse - Tue 
· 7. klasserne - Christina 

 
5. Præsentation af status på arbejdet omkring 10. klasse v/Steen Christoffersen og Louise 

Rasmussen 
· Tanker og ideer bag den kommende 10. klasse blev gennemgået og drøftet punkt for 

punkt. 
· Oplægget er udviklet sammen med og præsenteret for vores nuværende 9. klasser. 
· Det samlede materiale for den kommende 10. klasse skal i efteråret præsenteres for 

områdets fri- og privatskoler, UU-messe, Høstfest, annoncer i medier. Hertil 
kommer, at der er lavet en præsentationsvideo og at kommunens UU-vejleder er 
meget positiv over for ideen. 

· Bestyrelsen er meget positivt indstillet over for projektet. 
 

6. Eventuelle meddelelser fra formanden og ledelsen 
· Skolen har modtaget en henvendelse fra en australsk familie, der ønsker at have 

deres børn på skolen i et år. 
 

7. Eventuelle meddelelser fra TR 
· God stemning på lærerværelset 



 

 

 
8. Visionsarbejdet v/Jesper Vognsgaard - status og beslutning om bestyrelsens medvirken i 

møder med personale m.v. 
· Bestyrelsen ønsker at høre hvornår arbejdsgrupperne ønsker bestyrelsens medvirken. 
· Bestyrelsen ønsker at blive indblandet inden forældrene inddrages. 
· Når processen er lidt længere aftales et ekstra bestyrelsesmøde med kun 

visionsarbejdet på dagsordenen. 
 

9. Eventuelt 
· Status på kulturfag. - Tue 
· Status på elevråd. Spørgsmål om AUT er tænkt ind. Jesper undersøger. Nyborg 

Friskole er inviteret til at deltage i kommunens fælles elevråd igennem 
ungdomsskolen. 

· Mulighed for besøg af lastbil, så elever kan lære om blinde vinkler 
· Bemærkning om dårlig stand på banestien 

 


