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Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 22. juni kl. 19:30 – 21:30 på 

lærerværelset; 

Deltagere: Sander van de Belt, Gitte Paulsen, Martin Pedersen, Kristian Detlevsen (med 

rep), Peter Thorsen (Skoleleder) 

Fraværende: Carsten Madsen, Carsten Clausen,  

1. Indledning ved Sander fra Pinsedagen.  

2. Godkendelse af dagsorden. Hermed godkendt. 

 

3. Siden sidst v/ Peter og Kristian:  

- Familieidræt. Godt besøgt. Det holdt heldigvis tørvejr.  

- 9. klasses sidste skoledag. De var udklædt. Kastede med karameller. Vandt over 

lærerne i rundbold. 

- Eksamener. Hvis deres karakter blev lavere end årskarakteren, så er det 

årskarakteren der tæller. Dette er pga. Corona og manglende undervisning i denne 

periode.  

- Forskellige afslutningsturer. Mellemtrin var i Odense zoo. Indskoling var på lejr. 

Udskoling tager i morgen på tur til Gram og spiller lasergame i parken og 

efterfølgende krolf og grillpølser.  

 

4. Status på elever:  

- Der er startet en pige i 7. klasse her lige inden sommerferien. 161 begynder efter 

sommerferien. 

 

5. Status på ansatte: 

- Der er stadig lidt sygemelding blandt de ansatte, som der skal dækkes ind. Peter 

tager timerne, indtil Helena kommer tilbage i november. Skemaet er nu på plads. 

Der kommer også en tilkaldevikar. 

 

6. Økonomi 

• Halvårs budgetopfølgning (se bilag). Budgettet blev gennemgået. 

 

7. Lidt om kommende byggeplaner 



                                                                                                                                                                         
  

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

• Krav til faglokaler (se bilag).  

• Peter havde et møde med fællesforeningen. Der blev spurgt lidt ind til 

fodboldbanerne. Her kom ideerne frem omkring de planer skolen har. Med en minihal 

osv. Fællesforeningen vil allerede nu begynde at søge nogle fonde. De er med på 

ideen og vil gerne støtte op om projektet og samarbejde med skolen om at få det til 

at lykkes. Byen vil prøve om de kan købe fodboldbanerne.   

 

8. Næste møde: Onsdag d. 24. August kl. 19.30  

 

9. MU-Samtale m. Peter. Lukket møde.  

 

Punkter til kommende bestyrelsesmøde 

 

Turnus til indledning og kaffe 

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

 

Venlig hilsen Sander 


