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Bestyrelsesmøde Gludsted Friskole 
Dagsorden/ Åbent referat 
Formandens signatur: Protokolnr.: 

Mødedato: 12.10.22.  kl. 18.30 Deltagere: RH, LJ, KS, ASH, JB, LS, MN, 
BG, KL, LN 

Referatnr.: Fraværende: LM 

 
Kage: Michael Nissen 
 
Punkt Indhold Oplæg Formål 

1.  

Nyt fra ledelsen - 
herunder underskrift af sidste referat 

- Skole 

- Børnehuset 

KL/BG 
 

Orientering 

Besluttet/referat:  
Skolen: 9. Klasse til udlandstur til Prag med to lærere. Motionsløb på fredag i plantagen. Fokus 
på trivsel blandt elever og lærere i efterårsperioden. Rundspørge sendt rundt til elever og 
forældre med fokus på hvad elever og forældre vil bruge den lokale gymnastikforeningen til. 
Frivilligt musikhold nyopstartet fra 3. klasse og opad. Skoleindskrivning den 3. november. 
Reklame på facebook, avis og besked til forældre i børnehaven.  
Børnehuset: Motionsuge i BH, med OL med GIF på stadion. Personalet har været fleksible og 
arbejdet godt sammen om temaugen. Forældremøde 24/10. Motionsdag om fredagen med 
0./1. klasse. Mange børn holder ferie i efterårsferien. Der kommer forslag til datoer til 
arbejdsdage i børnehaven. Stillingsopslag på en fast fuldtidspædagogmedhjælper. Gorm skal af 
og til være i børnehuset og lave musik. Der har været udfordringer med SFO og jordvarmen på 
Stens mark, der er taget en snak med de pågældende børn.  
 

2.  
Orientering om:  
Personale/bemanding 

KL Orientering 

Besluttet/referat:  

3.  
Trivsel i bestyrelsen:  

- Få en snak om forventning til at være i bestyrelsen 
- Forslag til, hvordan vi evt. kunne gøre tingene   

RH Orientering 
Drøftelse 
Beslutning  

Besluttet/referat: 

4.  

PR: 
Der har nu været flere som har spurgt ind til PR af skolen. 
Derfor tænker jeg vi skal få start op på det, men i det små, 
her tænkes der; 

- Få lavet en plan for, hvordan vi kan få fortalt om de 
små ting fra dagligdagen 

Den stor PR-plan kommer, når vi har fået lavet en strategi. 

RH Orientering 
 
Drøftelse 
 
Beslutning 

 Besluttet/referat: 
Ønske om flere opslag omkring “glimt fra hverdagen”, evt. En form for årshjul til en mere 
struktureret plan for opslag. Der undersøges for muligheden omkring instagram profil.  
Den større PR-plan med reklame for skolen venter til strategiplanen er helt på plads. Forslag 
til at få anskaffet 1 eller 2 telefoner til både at tage billeder, og lave opslag med. Der er en plan 
for hvem der overtager Malenes opgaver omkring dette under barsel.  
 

5.  
Visionsdage: 

- Udkast af agenda til d. 27/10  
LS Orientering 

Drøftelse 
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 Beslutning 

Besluttet/referat: 
gennemgang af agenda.  
 

6.  
Madordning i børnehaven: 

- Oplæg til bestyrelsen  
 

MN, ASH Orientering 
Drøftelse 
Beslutning 

Besluttet/referat: 
Tages op til diskussion til forældremøde i børnehaven den 24/10. Dette for at høre om 
forældrene gerne vil have at vi arbejder videre med dette.  
 

7.  
Julemarked  

- Tilbagemelding fra forældre 
ASH, LN Orientering 

Drøftelse 
Beslutning 

Besluttet/referat: 
Aflyst pga. Manglende opbakning.  
Julekalenderen kommer som den plejer. 
 

8.  DGI: KL/RH Orientering 

Besluttet/referat: 
Bevægelsesstrategiudvalg.  
Opmærksomhed omkring hvordan vi reklamerer med DGI konceptet; det handler ikke 
udelukkende om idræt- men bevægelse.  
 

9.  
Eventuelt: 
Obs: Næste bestyrelsesmøde den 14.11.2022 starter kl. 
18.00 (med deltagelse af Ole Karl Pedersen, Friskolerne  

RH Lidt af hvert 

Besluttet/referat: 
Landsbyforeningen har fået en gave til en hjertestarter, som kommer til at hænge ved 
sognegården.  
Bussens leveringstid er blevet udsat på ubestemt tid.  
Der er blevet købt gummikanter til sandkassen i bh, så det forhåbentlig holder sandet inde i 
sandkassen.  
Temperaturen i varmeanlægget er blevet sænket et par grader. 

 

Opgavelist. 
 
Opgave Deadline Udf. af. Status 
Tovholder på skolefest  07.12.22 JB, LJ  
    

 
 
 
 
 
 
 
 

Godkendelse af referat  Dato:_____________________ 
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(Mødedeltageres underskrift): 
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