
Forældre-referat af Bestyrelsesmøde Øster Jølby Friskole 

D. 17.maj kl. 19.00 på Øster Jølby Friskole 

Skolebestyrelsen havde d. 17.maj det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Der var en række 

forskellige punkter på dagsordenen udover vores faste punkter som vi gennemgår hver gang. De faste 

punkter er nyt fra skolen hvor Simon fortalte lidt om hvad der sker på skolen samt i SFOen. Lene havde 

desværre ikke mulighed for at deltage denne gang, ellers plejer hun at fortælle om nyt fra SFO. Betina 

fortalte om hvad der sker i børnehuset både på personaledelen med info om deres pædagogiske dag hvor 

de har arbejdet med medarbejdertrivsel samt om den studerende der har bestået sin eksamen og der 

kommer en ny studerende i huset. Dernæst havde vi Nina fra kontoret til at komme med et oplæg om 

skolens økonomi i forhold til budgettet og om der er nogle fokusområder vi skal være særlige 

opmærksomme på. I den forbindelse har vi stor fokus på varmeudgifterne og en arbejdsgruppe er i fuld 

gang med at indhente tilbud på forskellige muligheder.  

Et andet punkt på vores dagsorden er den netop overståede generalforsamling. Her har vi snakket om 

hvordan vi kan øge interessen blandt forældrene så flere forældre deltager. I år var der kun 11 familier 

repræsenteret udover bestyrelse og personale – det håber vi, at vi kan gøre bedre til næste år. Desuden så 

har vi budt velkommen til Peter Andersen i bestyrelsen, og han deltaget i sit første bestyrelsesmøde. Vi 

har fordelt de mere uofficielle roller iblandt os. Så Line står for rengøring, Britt kommer til at stå for 

kontakten til de frivillige på skolen og er bestyrelsens repræsentant i børnehuset, Maya kommer til at være 

en del af vores sociale medier, Sanne bliver sekretær/referent, Allan og Peter er vores handy-mænd og 

Janni som formand har det store overblik. Der blev også taget billeder af os alle sammen som snart kan ses 

på vores hjemmeside.  

Simon fortalte også ganske kort om den kommende reklamefilm – den glæder vi os til at se. Der arbejdes 

også på at få lavet reklametøj med logo-tryk som forældre og andre interesserede kan købe. Vi håber at 

have bestillingsliste klar inden sommerferien eller umiddelbart efter sommerferien.  

Vores næste møde afholdes d. 07.juni og bliver det sidste møde inden sommerferien. 

 


