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Referat fra bestyrelsesmøde, Tirsdag den 13. april kl. 19:30 – 21:30 på  

Teams;  

Deltagere: Sander van de Belt, Carsten Clausen, Martin Pedersen, Gitte Paulsen, Kristian  

Detlevsen (med rep); Peter Thorsen (Skoleleder);   

1. Indledning ved Kristian fra 1. Korintherbrev kap 15 v 3-11 Kristi opstandelse. Herefter bøn 
og fadervor.  

2. Godkendelse af dagsorden. Hermed godkendt.  

3. Siden sidst v/ PT + KD  

• Yderligere genåbning. Mange elever er kommet delvis tilbage på skolen. En uge af 

gangen. Skiftevis på skolen og online. Det kan være vanskelig. Der køres mellem 2 
skemaer. Lidt et andet skema online end når de er fysisk på skolen. Men en fornøjelse at 
have dem tilbage. Udeområder er delt op i forskellige zoner. Så klasserne ikke bliver 
blandet i frikvartererne. Peter tror der kommer til at gå noget tid før eleverne kommer 
tilbage i skolen fuldtid. Efterhånden kan det mærkes at det slider på alle, så vi glæder os til 
normale forhold igen.     

• Lærermøde i dag på skolen. Første gang i lang tid lærerne har været fysisk samlet til 

lærermøde. Nogle lærere gav udtryk for at det kræver en del ekstra for både lærer og 
elever at være fysisk tilstede igen. Der vil blive et efterslæb. Mest for de store. For de små 
har været igang et stykke tid nu. Der er et par elever fra de store klasser der sidder på 
skolen hele tiden.  

4. Status på elever. På nuværende tidspunkt er der 173 elever. Dette skyldes også at 
førskolen er begyndt her 1. April. Der er forespørgsler og venteliste på nogle af klasserne. 
Der er desværre også nogle stykker der stopper. De flytter højst sandsynlig til STUK.   

5. Økonomi  

• Tilskud til elevråd. Der er kommet et par tusind kroner som elevrådet kan bruge. Også 

tilskud til rengøring. Flere timer, rengøringsmidler, sprit osv.  

• Tilskud til fagligt løft i forbindelse med Corona. Godt med lidt økonomisk hjælp.  

 

 



Brændstrup Kristne Friskole, Ramsherred 13, 6630 Rødding. Tlf 74 82 25 51. info@bkfriskole.dk 
 

 

6. Generalforsamling  

• Dato: 28/4. Kommer til at foregå online med tilmelding. Indtil videre er der kun 2 tilmeldt. 

Vi må se om der kommer flere til hen ad vejen.   

• Alt det praktiske. Per har sagt ja til at være ordstyrer. Indledning/andagt ved Peter. 

Sander slutter af. Beretninger ved Sander og Peter. Der kommer nok til at sidde nogle 
fysisk på skolen. For at holde styr på afstemning osv. Peter spørger Elisabeth om at være 
referent. Der skal lige være styr på hvordan man stemmer online. Peter undersøger 
hvordan. Den nye tilsynsførende skal der også stemmes om. Evt. en rundvisning på skolen. 
Eller lave en film på forhånd. I disse corona tider.    

7. Ny lærer  

• Morten Leinum er blevet fastansat fra næste skoleår. Han fik en rundvisning på skolen. 

Godt indtryk. Levede op til hvad han skrev i hans ansøgning. En ung kristen lærer. Gode 
input. Kommer fra Århus. Vil gerne flytte til området. Kone og 2 børn. Kommer fra 
Jakobskolen. Træder ind i stedet for Helena, som går på barsel omkring sommerferien.     

8. Førskole  

• Anna Jørgensen – støttelærer i stedet for Maibritt. Maibritt går fra til førskolen. Anna er 

mor til 3 børn på skolen. Er uddannet pædagog. 12-13 timer. Hun starter på torsdag. 
Kommer fra Nustrup. God løsning for skolen.     

9. Bemærkning til revisionskontrollen  

• Se bilag. Bilag blev gennemgået og godkendt. Sander skal underskrive.    
  
 

10.Byggeri  

• Soklen til det nye idræts depotet er støbt. Det skrider godt frem. Der er leveret 

byggematerialer, så de kan snart gå igang med at bygge. Fungerer godt med den nye 
legeplads. De store elever vil også gerne prøve, så det bliver godt brugt.     

11.Evt. Hvordan med kælder og udskiftning af stole? Stolene til 2. Klasse er kommet. Så hele 
indskoling har nu fået nye borde og stole. Renovering af kælderen er sat lidt i bero. Det er lige 
hvad der skal prioriteres først. Kælder er blevet malet og ordnet lidt, så der er sket lidt 
dernede. Måske skal der sættes nogle flere brusere op i det bagerste omklædningsrum. Plus 
en radiator ekstra. Så det er vedligeholdelse lige nu. Johannes har fået nyt værksted der hvor 
Lumi før lå.  

Næste bestyrelsesmøde 8/6. Vi håber på at kunne mødes fysisk på skolen.  
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Punkter til kommende bestyrelsesmøde  

- Vedtægter  

Turnus til indledning og kaffe  

Peter - Sander - Gitte - Carsten M – Carsten C - Martin P - ristian 

Venlig hilsen Sander 


