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 Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden er godkendt. 
 
Godkendelse af referat fra sidste møde.  
Ikke relevant pga. ny bestyrelse 

 
Nyt fra Forperson: 
Tak til forældre for stort fremmøde til Generalforsamling trods restriktioner.  
Mikkel står til rådighed en måned endnu. AS afrunder forløbet i 20/21 med ham.  
Mulighed for bestyrelseskursus ved Dansk Friskole forening. AS fremsender materiale for evt. tilmelding.   
Spørgeskema om kønsligestilling er indberettet til ministeriet for 2021. Ingen kommentarer hertil 
Film på Oure Friskoles hjemmeside er oppe at køre. Den kan nu deles via Link på youtube. 
Der er gang i flere fondssøgninger. Forslag om fokus på at finde fondsmidler til renovering af bygninger, vinduer og 
andet energisparende vedligehold. AS vil spørge Lene herom.  
Forslag om at lave en drejebog for opstart i bestyrelsen eller være ny bestyrelse.  
 
4. Orientering fra skoleleder 
Andreas Hvid har indgivet sin opsigelse. Sidste arbejdsdag 30.6.21. Steen Melchiorsen indgår i Andreas´ stilling. 
Update Corona: En lærer er hjemsendt pga. coronasmitte. Personer der har opholdt sig med læreren, er i isolation indtil 
2. negative test. 2. og 3. klasse må komme på skolen igen, når de kan fremvise to negative test. Myndigheder mv. er 
kontaktet, og der har været god hjælp derfra i processen.  
 
5. Orientering om første halvår 21 
Fokuspunkter i første halvår har været personalesituationen og Oure Friskole profilering for at få nye elever. 
Mange møder er afholdt, og beslutninger er taget med hjælp fra Friskoleforeningen.  
Drøftelse om løbende budgetopfølgning. Det besluttes, at LC har løbende opfølgning sammen med Skolesekretær Ann 
Louise.  
 
6. Gennemgang af budget 21/22 
Præsentation og gennemgang af budget.  
 
7. Venteliste 
Drøftelse af venteliste. Fortsat fokus på værdier og den enkelte elev ved indmeldelse. Hvis der kommer flere 
forespørgsler på indmeldelse i skoleåret 21/22, vil bestyrelsen vurdere, om det synes forsvarligt at indtage flere elever 
på den pågældende årgang.   
 
8. Forretningsorden 
Drøftelse om referater af bestyrelsesmødet og tilretning af forretningsorden. Det blev besluttet at SS følger op på 
oplysningspligt ifht. referater og arbejdspapirer. Forretningsordenen vil blive tilrettet såfremt der sker ændringer, som er 
relevante herfor.  
 
9. Jobsamtaler 
Ansættelsesudvalg er begrænset pga. omstændigheder.   
Der er indkommet 6 ansøgninger. Der er 4, der vurderes kvalificerede at indkalde til samtale.  
RV står for samtalerne, hvor MB og AB vil repræsentere bestyrelsen, hvor muligt.  
 
10. Punkter til næste møde 
Næste bestyrelsesmøde er 24.8 kl. 17-19. Ændring kan forekomme pga. årsplanlægning. 
Punkter kan indsendes til bestyrelsens Email: bestyrelse@ourefriskole.dk 
 
11. Evt.:  

- Arrangement for ny og gl. bestyrelse: 
”God sommerferie”arrangement. AS koordinerer. 

- Opfølgning om vi skal have ændret noget ifht. registrering af bestyrelse   
o Bank (RV) 
o CVR (Danny/RV) 
o Hjemmeside (Danny/RV) 

12. Lukket punkt. 
 


