
 Bestyrelsesmøde den 03/11 2021 kl. 19.00 
 

Fraværende Elsemarie, Kristoffer, HelleB 
1. Underskrift - referat  

 
 
 

2. Status samt budgetopfølgning 
 

Børnetallet er uændret 
Budgetopfølgningen ser stadig utolig flot ud – vores lønudgifter er 
76% af vores omsætning. Meget præcis målsætningen efter 
friskoleforeningen. Desuden har vi meget lave faste omkostninger. 

3. Lønpolitik 2022 (se bilag) Bestyrelsen skal beslutte en lønramme, som kan fordeles som 
lokalløn. VNF tlstræber at aftale en lokalløn svarende til friskolernes 
gennemsnit. 

4. Referat fra Vibens forældremøde En hyggelig og positiv aften. Inge holdt oplæg om dagligdagen og 
tilsyn. Der blev vist nogle videoer af nogle aktiviteter i dagligdagen – 
optaget i børneperspektiv. Der blev valgt et nyt forældreråd, blandet 
fra vuggestue og børnehave.   

5. Forældrehenvendelse om 
ordblindetest, ansættelsespolitik 
og udskoling (se bilag) 

1. ordblindhed – den nationale ordblindetest tages – der gives 
it-rygsæk i 5. klasse ved behov. Som udgangspunkt øges 
indsatsen i læsningen og hjælper indsatsen ikke laves 
ordblindetest. 

2. 14% af vores ansatte har børn på stedet. Det er en klar 
nedgang fra opstarten, hvor procentsatsen var langt højere. 
Vores politik er at ansætte de bedst kvalificerede 
personaler, det gælder uanset hvilke tilhørsforhold de ellers 
har.  

3. Der er mulighed for at stille spørgsmål til mødet den 17. 
november. 

Forældrehenvendelsen svares pr brev. 

6. Byggeri - status Der er støbt og klar til kran i weekenden 45-46. Varmekilden er i 
restordre, men leveres i april, men inden indflytningen.  

7. Evaluering af arbejdsfredagen 8/10 Der blev ryddet ud i træerne både fredag og resten af weekenden og 
efterfølgende weekender. Tagrender blev renset. Sandkassen blev 
ordnet og der er fyldt mere sand i. Der blev gjort rent. Det var vel 
besøgt af 40 voksne  og 60 børn i noget helt fantastisk vejr med 
ansigtsmaling og god mad. 

8. Nyhedsbreve 
 

Der snakkes om hvordan det løses – det aftales, at alle forældre får 
besked på viggo hvis der sker ændringer i personalet. 

9. Oplæg fra udskolingsgruppen samt 
forberede forældremødet den 
17/11 
 

Der skal bages og laves kaffe og ordnes stole.  
 

10. Evt. 
 

 
 
 

 

Næste møde: 01.12.21 


