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

Mødedato: 14.11.22.  kl. 18.00 Deltagere: : RH, LJ, KS, ASH, JB, LS, 
MN, BG, KL, LN. LM 

Referatnr.: Fraværende: LS, LM, MN  

 
Kage: Rasmus  
 
Punkt Indhold Oplæg Formål 

1.  
Bestyrelseskursus 
Ole Carl Petersen fra Friskolernes hus kommer og 
afholder bestyrelseskursus. 

RH 
Ole Karl  

Indblik i 
bestyrelsesarbejde 
på en friskole  

Besluttet/referat:  
Ole gennemgår bestyrelsens opgaver og “ikke-opgaver”. 

2.  

Nyt fra ledelsen - 
herunder underskrift af sidste referat 

- Skole 
- Børnehuset 

KL/BG 
 

Orientering 

Besluttet/referat:  
skolen: flere foredrag på skolen i november. Der er ordblindeundervisning den 29/11 til 
ansatte og om aftenen til forældre og elever. 
30/11 er der kursus i autisme og ADHD.  
Ny tilsynsførende kommer den 29/11 
Til skoleindskrivning var der 7 nye elever til kommende 0. klasse. 
Ledelsen har været på budget seminar, tallene fremlægges til næste bestyrelsesmøde. 
Børnehuset: ansat ny pædagogmedhjælper, Christian. I november sættes gang i julegaver. 
Bedsteforældredag i løbet af ugen. Der holdes julefrokost for alle ansatte, der er stor 
tilmelding. Der er lagt op til tilmelding til pasning i juleferie BH/sfo. Uge 42 var der 50% 
frafald i forhold til de tilmeldte.  
 

3.  
Orientering om:  
Personale/bemanding 

KL Orientering 

Besluttet/referat: 
Sygdom blandt ansatte, både langtidssygmeldte og omgangssyge.  
Der er fundet en afløser til Aase, Pia. Pia ansattes til køkkenet, tilkaldevikar og til hjælp til Lone 
med forefaldende opgaver. Aase har sidste arbejdsdag i december..  
 

4.  
Orientering om:  
Forældremøde med børnehave, ang. madordning 

MN, ASH Orientering 

Besluttet/referat: 
Der var positiv stemning til forældremøde omkring madordning. Især tanken om at maden 
bliver lavet på stedet, og at børnene kan inddrages i at hente maden. Ledelsen sender en 
afstemning ud blandt forældre i børnehuset. Det vil dreje sig om en obligatorisk madordning 
på 3 dage, med er beløb på 25kr pr måltid. Det diskuteres om madordningen skal starte op 
med 1 gang om ugen, så personalet også kan komme ind i den nye rytme.  
  

5.  
Reklamefilm/tilbud. KL Orientering 

Drøftelse 
Beslutning  
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Besluttet/referat: 
Reklamebureau sendte et tilbud på 25.000kr til en reklamefilm. Tanken om en reklamefilm til 
Friskolen er fin, men budgettet er ikke til dette tilbud.  

6.  
Orientering om:  

- Elforbrug på varm. 
- Ny skolebus. 

LN Orientering 

Besluttet/referat: 
Temperaturen i fyret er sænket med 2 grader, hvilket har sænket elforbruget med ca 32% og 
40% for henholdsvis skole og børnehuset for oktober, i forhold til forbruget sidste år.  
Der er ingen udsigt til levering af skolebussen endnu.  
  

7.  
Næste bestyrelsesmøde  
12/12  

RH Orientering 

Besluttet/referat: 
 

8.  Evt. RH  

Besluttet/referat: 
Der er stort set styr på skolefesten. 
Julekalenderen kommer i tryk ligeså snart der er grønt lys fra spillemyndighederne.  

 

Opgavelist. 
 
Opgave Deadline Udf. af. Status 
Tovholder på skolefest  07.12.22 JB, LJ  
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Godkendelse af referat  Dato:_____________________ 
 
 
(Mødedeltageres underskrift): 
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