Ugelbølle Friskole - Bestyrelsesmøde d. 11. marts 2021.

Deltagere:
Louise Nørgaard
Jesper Bjørn Andersen
Lasse Sørensen
Helle Bay
Bjarke Andreasen
Mette Mørch-Hansen
Erik Løber
Nikolai Jørgensen
Marie Hvas Ellerbæk (med fra pkt. 4 og frem)
Jørgen Blaabjerg Hansen (referent)

Afbud fra:
-

Mikkel Degn
Lars Ole Thomsen
Inge Sølvsten

1. Godkendelse af referat
Godkendt – Husk at underskrive de fysiske eksemplarer, når vi kommer forbi skolen. De ligger
på kontoret ved Annette.
2. Nyt fra ledelsen
Forældremøde afholdt d. 23/2 med forældre fra den kommende MiniSFO – 21 nye dejlige
elever venter! MiniSFO afholdes i år i Billedkunstlokalet, hvilket giver en række praktiske og
pædagogiske fordele.
Vi arbejder stadig med lidt markedsføring af skolen for det kommende skoleår.
Facebook-kampagne kører og opmærksomhedsskilt er opsat ved Aarhusvej. Spred gerne det
glade budskab.
Der arbejdes på fagfordeling for det kommende skoleår.
MUS-samtaler er på vej – i første omgang lærerne – dernæst pædagogerne.

Opsigelse fra Mette Sonne hvilket giver nogle udfordringer omkring musikskolen. Michael
overtager Mettes undervisning både til hverdag og i musikskolen.
Inge forventes stille og roligt tilbage formentligt efter Påske.
Hjemmesiden kan nu kontrolleres af Nicolai og Jesper, da ”koderne” nu er overdraget. Der vil
blive arbejdet på en ”opfriskning”.
3. Resultatopgørelse og budgetopfølgning
Vi er lidt foran budget på indtægter. Samtidig er der i januar og februar sparet lidt på
vikarbudgettet pga. hjemmeskole. Omvendt har der været et lidt højere forbrug af
lønomkostninger på SFO.
Der skal arbejdes på nogle af de store fast årlige omkostninger. F.eks. leje af pavilloner.
Økonomiudvalget assisterer JA. Jørgen assisterer i forhold til forsikringsgennemgang og
booker et møde med Willis Towers Watson.
4. Coronaskole
Gennemgang af power point hvor LN og JA præsenterede Coronaskolen og tankerne bag.
Slides vedhæftes som bilag.
Fokus på ekstra information til især de stadig hjemmeskoleramte 5. og 6. klasser.
Løbende opfølgning på medarbejdernes trivsel. Der er kommet en del nye medarbejdere,
hvorfor der kan være brug for ekstra social opsamling, når alle er retur.
5. Proces for arbejde med skole-/hjemsamarbejde
JA gennemgår slides. Målet er en proces for optimering af skole-/hjemsamarbejde. Der
lægges op til et større projekt med involvering af en breds kreds af interessenter i form at
medarbejdere, elevråd, forældreråd og bestyrelse.
Mette og Helle deltager i arbejdet.
6. Nyt fra Parklauget
Vi har modtaget besked fra Landsbyrådet om, at der arbejdes på en ny bestyrelse i
Parklauget. Det kommer til at ske generalforsamling Parklauget samme aften som
Landsbyrådet.
Har vi som skole nogle ønsker til parkens kommende udformning. Bjarke og Mette har nogle
ideer. JA ønsker kopi af et regnskab fra Parklauget, da vi skal kunne redegøre over for
revisionen for bidrag.
7. Nyt fra Støtteforeningen
Udvikling – fire fungerende medlemmer og reelt to ”skygge-medlemmer”.
Der lægges op til nedlukning af Støtteforeningen, idet Støtteforeningens opgaver bør kunne
overdrages til andre fora. Forældrerådene ses som et reelt alternativ.
Bestyrelsen synes at en nedlukning at Støtteforeningen vil være meget beklageligt, men har
forståelse for at foreningen opgaver naturligvis har ændret sig, og at der er behov for
gentænkning af muligheden for opbakning.

Forslag om at flytte generalforsamling i Støtteforeningen til datoen for Forældrekredsmødet,
da vi så har forældrenes opmærksomhed. Støtteforeningen kan sikkert have behov for en
revitalisering for fremtidens Ugelbølle Friskole 2.0.
8. Forældrekredsmøde
Konceptet skal retænkes. Vi ønsker naturligvis fortsat høj deltagelse og forældreengagement
i forhold til vores fælles skole.
Bjarke, Lasse, JA og LN er udvalg for drøftelse.
9. Evt.
Lukket punkt med personaleinfo.

