
         Referat fra bestyrelsesmøde 

          torsdag d. 15. april 2021 

                    kl. 18.30–21.00 

                               Mødet afholdes digitalt på Teams         

Deltagere

Forældrerepræsentanter:

Maria Arvidsson (formand, sk) Ikke deltagende:                                    

Bjørgitte Vivelund Kofoed (næstformand, sk)  Mikael Hesthaven (suppl., sk)  

Birthe Kristoffersen (sekretær, fk) Lene Thorsen (suppl. fk)

Mie Petersen (kasserer, fk) Finni Green (suppl. fk)                                         

Kathrin Martiny (fk)

Lea Munch Marcher (sk)

Katja Tolstrup (sk)

                            Frederik Tolstrup (suppl. sk)

Medarbejderrepræsentant:

Klaus Nielsen

Ledelsesrepræsentant:

Jeannett Tankred

Afbud: 

Dagsorden

Pkt. Tid Emne Referat

Til orientering (O), drøftelse (D) eller beslutning (B)

1 18.30 Godkendelse af dagsorden (B) Dagsorden godkend.

2 18.35 Info fra ledelsen (O)
- formanden
- skolelederen

Skoleleder:
Staten har givet 17.121 kr. til at give skolen en fagligt løft. 
Der er givet 3864 kr. til elevrådet. Pengene skal bruges 
inden sommerferien.
Der er blevet givet et tilskud til rengøring på ca.11.000 kr. i 
første kvartal af 2021 og samme beløb i 2.kvartal.
Antallet af elever er 90 ved begyndelsen af næste skoleår.
Der er en lærer der er delvist sygemeldt. De timer det drejer 
sig om, er delvist dækket internt.
Fagfordeling er på plads til næste skoleår.
Den lovmæssige undervisningsmiljøundersøgelse er på 
plads. Den kommer til godkendelse på næste 
bestyrelsesmøde.

3 Info fra medarbejderrepræsentanten (O) Lærerne er bekymret for det lave elevtal. De er bekymret for
ryet som specialskole. Der er en følelse af, at der ikke bliver 
gjort nok for at gøre opmærksom på skolen.
Der ligger et godkendt forslag om naturlegeplads på skolen 
fra 2019. Dette ønsker lærerne fortsat. Materialet sendes 
igen til bestyrelsen, inden det kan besluttes på ny.

4 Info fra arbejdsgrupperne (O) Økonomi: Der er godkendt beregningen til fripladstilskud. 



-økonomi
-bygning/vedligehold
-markedsføring

Lokalaftalen er godkendt. Indkøb af varmeflade til 
ventilationsanlæg er godkendt. Feriepengene er delvis 
indbetalt.
Bygning: Der kommer snart tilbud ind på separation af 
spildevand. 
Markedsføring: Det går skidt med salg af streamers. De 
tages med til arbejdsweekenden.

5 18.55 Årsregnskab til godkendelse (B) Årsresultat på 404.842 kr. Der er ikke fundet nogen kritiske 
punkter, vi skal forholde os til. 
Budgettet for 1. kvartal 2021 holder.
Årsregnskabet for 2020 bliver godkendt.

6 19.25 Kommunikationspolitik til godkendelse (B) SFO´en er ikke nævnt i kommunikationspolitikken.
Punktet skal op igen på næste møde.
En redigeringsgruppe nedsat bestående af: Frederik, Klaus 
og Jeannett

7 19.35 Donation (B) Skolen har modtaget 50.000 kr. Bestyrelsen skal beslutte, 
hvad pengene skal bruges til. 
Pengene ønskes brugt til medfinansiering i en 
fondsansøgning. Der skal tages stilling til dette i 
indeværende regnskabsår.

8 19.45 Medfinansiering fondsansøgning (D/B) Punktet udgår.

9 19.55 Ansøgning PIF (B) Punktet godkendes. PIF får skilt på parkeringspladsen.

10 20.00 Skolens navn (D/B) Ønskes en navneændring, skal dette godkendes på en 
generalforsamling.
Forslag: Bornholms Friskole og Sydbornholms Friskole.

11 20.30 RoomAlyzer (D/B) (Indeklima måling) Der bliver lavet forsøg med lysmåling i 
6-7 klasses lokale. Der kan følges med i tallene.

12 20.40 Beplantning af træer og buske (B) Der er et forslag om at plante træer og buske, bl.a. på vejen 
ind til skolen ude fra bussen og på parkeringspladsen ved det
hvide stakit. Katja går i gang med en ansøgning.

13 20.50 Generalforsamling (D) Dato for generalforsamlingen fastsættes til d. 27. maj.

14 20.55 Evt. –


