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Ugelbølle Friskole – Bestyrelsesmøde 7. juni 2022

Til stede:
Helle
Nikolaj
Bjarke
Marianne
Inge
Lars-Ole
Mickey
Jacob
Erik
Christoffer
Jørgen (referent)

Ikke til stede:
Robert
Marie

Action
1. Godkendelse af referat
Godkendt elektronisk
2. Nyt fra ledelsen
Jacob orienterede om de seneste
ansættelser og fratrædelser.
3. Visioner og profiler på Ugelbølle Friskole
Inge præsenterede ledelsens arbejde
med årshjul og planlægning af det
kommende skoleår.

deadline
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Fokus på skolens primære fire
temaområder:
- DGI/bevægelse
- Musik/teater
- Natur/udeskole
- Den internationale profil
Introduceres på fagdage med fokus på et emne
pr. dag.
4. Bestyrelsesårshjul
Inge fremviste forslag til årshjul for den
kommende bestyrelse med forslag til
konkrete mødetidspunkter og tema for
disse møder.
Udgangspunktet er de vedtagne temaer
fra sidste års bestyrelsesseminar.
Oplæg til datoer for bestyrelsesaktiviteter for
skoleåret 2022/23
Forældrekredsmøde torsdag den 25/8 kl. 19.0021.00
•

•
•
•
•
•
•

Start september den 1/9 kl.17-20.00
Konstituering af bestyrelsen, årshjul,
forventningsafstemning, roller og
kasketter
Fredag d. 23/9 kl.12.00-20.00.
Bestyrelsesseminar, Visioner, profil,
indsatsområder, arbejdsmiljø
Nov. d. 15/11 17-20.00 Budgetmøde
Dec. d.14/12 17-20 Godkendelse af
budget
Februar d.27/2 17.00-20.00 Fællesmøde
med parklaug og støtteforening
April d.19/4 17.00-20.00
Regnskabsaflæggelse
Juni d.8/6 17.00-20 afslutning af
skoleåret

5. ”LUP-Pixi”
Jacob orienterede:
Den nuværende LUP er en ”tung” sag på
ca. 25 sider. Der ønskes en kortere og
mere brugervenlig version til brug for
hjemmesiden. Den faglige styrke i
undervisningen på UF skal fremhæves.
Hvordan opleves hele ”skole-livet” på UF
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fra 0-6 klasse. Der aftales samtidig møder
med Rønde Skole og Privatskole, så den
røde tråd i forhold til det videre
skolesystem fastholdes.

Jacob

6. Budget/Saldoopgørelse
Pga. udfordringer med det nye
økonomisystem var det ikke muligt at
gennemgå en retvisende saldoopgørelse
og balance. Der arbejdes på at få
systemet rettet.
Nyt Økonomiudvalg er nedsat:
Lars-Ole
Christoffer
Jørgen
Erik deltager indtil næste
Forældrekredsmøde
7. Pædagogisk dag – bestyrelsens bidrag
Der er pædagogiske dage d. 27. og 28.
juni. Der tales kerneopgaver og profil for
skolen.
Følgende fra bestyrelsen deltager:
Helle
Bjarke
Christoffer
Mickey
8. Skolens vedtægter
Gennemgang af Nikolas fra
Privatskoleforeningens bemærkninger og
forslag til rettelse til vedtægterne. Alle
forslag er vedtaget.
I relation til § 7 anføres det, at
forældrekredsmøde senest skal afholdes
fire uger efter skolestart og at forslag der
ønskes behandlet på forældrekredsmøde
senest skal være bestyrelsen i hænde
senest en uge efter skolestart jf. 7 stk. 2.
Vi spørger Nikolas hvem (ny eller gammel
bestyrelse, der skal underskrive
vedtægtsændringer).
9. Forældrekredsmøde (dato)
Vedtaget d. 25. august 2022.

Jørgen
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10. Opsamling fra bestyrelsesseminar
Se pkt. 4
11. Støtteforening
Udgår – næste møde.
12. Evt.
Fremtidsvisioner for UF og Ugelbølle
generelt. Hvad er den store masterplan
for området.
Helle, Mickey og Skolens ledelse
nedsætter et udvalg til dialog med
Syddjurs Kommune.
Vi drøftede muligheden for buskørsel.
Kan der arrangeres f.eks. flexkørsel fra
Hornslet og/eller Skødstrup. Jørgen
undersøger muligheden hos Midttrafik.

Jørgen

Glæsslåning koster DKK 50.000 årligt. Der
undersøges alternativer.

Jacob

