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Referat fra bestyrelsesmøde, tirsdag den 4. februar 2020 kl. 19:00 – 21:30 

På lærerværelset; 

Til: Sander, John, Jens, Carsten; Gitte, Irene (med rep); Peter (konst. skoleleder); Ebbe 

(skoleleder) 

 

1. Indledning ved Sander, Vær glade i håbet; derefter fællesbøn 

2. Godkendelse af dagsorden.  

3. Samtale med Susanne Hægstad (19.00-19.30). Bestyrelsen præsenterede sig selv, 

herefter Susanne. Susanne er 56 år og bosat i Aabenraa. Hun er glad for at have de 

yngre elever, men vil meget gerne også undervise de ældste elever.  

 

4. Siden sidst v/ PT + IJ 

 Batteriindsamlingen. Der blev samlet en masse batterier ind, men vi var ikke 

i nærheden af at vinde. 

 Juleafslutning torsdag den 19/12. En rigtig god aften. Salen var propfyldt. 

Måske skal der ændres på antallet af personer man må have med eller en 

klasse mindre med. Kunne aftenen evt. deles i 2? Indtil videre fortsætter vi 

som hidtil.  

 Afslutning i kirken, fredag. Dagens startede her på skolen og sluttede med at 

alle elever blev kørt til Rødding Kirke, hvor der var gudstjeneste ved Jakob 

Rahbæk. 

 Projektuge (uge 2) 7-9 klasse. En god uge.  

 Kursus Israel. Peter var afsted herfra. Kristendomslære. Fantastisk god 

undervisning. Noget helt særligt når det foregår i Israel. Kan varmt anbefales. 

 Fællesmødet 13/1. Skolens ansatte og bestyrelsen. Begyndte med 

aftensmad fra Skodborg Vesterkro. Herefter havde tilsynsførende Christel 

Aagard ordet, hvor hun fortalte om hendes gennemgang/syn af skolen. 

 SSF kursus Irene & Hanne. Kønsidentitet i opbrud. Foregik i Odense på 

svensk. Spændende kursus.  

 

5. Nye bestyrelsesmedlemmer v/ John 
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 Forældrekredsens kandidater. 

 Suppleant (forældrevalgte medlemmer) Her mangler kandidater. 

 

6. Elevsituationen fremover – opdateret status (bilag). På nuværende tidspunkt er vi 153 

elever. Der er skrevet 13 op til 0. klasse til næste år. Til august 20 begynder det nye 

skoleår med 150 elever. Det kunne være godt at fejre.  

  

7. Lærersituation 

 Katharina er fuldtidssygemeldt.  

 Lisbeth Larsen er inde som vikar i 2. klasse i Dansk. Hun er ansat indtil 

sommerferien. Hun bor i Hviding. Hun har før været ansat på Agerskov kristne 

Friskole. Kommer i Vadehavskirken.  

 

8. Orientering 

 Pædagogisk dag i Ølgod 28/2. Temaet er Arbejdsglæde ved Lisbet G. 

Pedersen. Alle lærerne er inviteret. Begynder kl. 15.00 

 FKF generalforsamling 14/3.   

 Ledelsesberetning 2019 v. EK. Kommer med i årsregnskabet. Revisoren 

har læst det igennem.   

 Trivsels erklæring samt handleplan for opnåelse af social klausul v. EK  

 

9. Nyt vedr. EK 

 Sygdomsforløbet og fremtiden. Det går heldigvis fremad på trods af 

trætheden. Ebbe er tilbage igen efter vinterferien.  

 Dialogmødet torsdag 16/1 i Odense. Sander og Ebbe var afsted.  

 Konfirmation i Fole, godkendelse som konfirmandunderviser. Været i Fole 

i 12 år. Vi har lavet en aftale med Fole kirke, angående deling af udgifter 

til blomster mm. Jakob har godkendt Ebbe til underviser.  

 

10. Kalenderoversigt 

 Bestyrelsesmøder 3/3; 26/5 
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 Generalforsamling 28/4 

11. Evt. 

 

 

Punkter til kommende bestyrelsesmøder 

 Skolekreds 

 Vikar dækning ved sygdom fravær. Hvordan løser vi det? 

 Kælder byggeri 

 Bibliotek 

Turnus til indledning og kaffebrød 

Ebbe – John – Gitte – Jens – Sander - Irene – Carsten -  Peter 

Venlig hilsen Sander 


