
Forældre-referat af Bestyrelsesmøde Øster Jølby Friskole 

D. 07.juni kl. 19.00 på Øster Jølby Friskole 

Bestyrelsesmødet blev afholdt på lærerværelset. Igen med gennemgang af de faste punkter såsom 

nyt fra skolen, nyt fra børnehuset og gennemgang af skolen økonomi. Desværre var Lene fra 

SFOen syg og havde ikke mulighed for at deltage og give en opdatering på nyt fra SFOen. Under 

nyt fra skolen kunne Simon fortælle af der har været lidt frafald af elever, men heldigvis også en 

enkelt ny elev i den kommende 8.klasse. Simon fortalte også om Eventyrklassens fantastiske tur til 

Legoland, som er en gammel tradition der er blevet taget frem igen og som helt sikkert skal blive 

en fast tradition igen. Det nye skoleår nærmer sig hastigt og der er fuld gang i skemaplanlægning.  

I børnehuset er der stadig fokus på personaletrivsel og der vil være fokus på at få tilpasset husets 

personalehåndbog. Der er planlagt en fælles tur for hele huset til Præstbro hvor også Simon vil 

deltage og lave bål med børnene.  

Nina udleverede regnskabet og gennemgik dette. Vi afventer dog tilbud angående nye 

varmeløsninger inden der præcise budget kan lægges.  

Vi håber at have mulighed for at finde en ny løsning med at tilbyde madordning på skolen. 

Forældrene vil derfor blive kontaktet angående forslag og vi vil undersøge flere leverandører. 

Der planlægges snobrødaften efter skolestart i august, fællesmøde med personalet fra både 

skolen og børnehuset og bestyrelsen.  

Vi skal være bedre på de sociale medier og har fået hjælp fra en forælder, der gerne vil hjælpe 

med at øge vores synlighed på både Facebook og Instagram. 

Simon holder barsel fra uge 33 og indtil efterårsferien, dog med en ugentlig arbejdsdag og med 

deltagelse i de forskellige møder om aftenen.  

Vi undersøger mulighederne for at betale sig fra rengøring på skolen, hvis man ved at man ikke har 

mulighed eller hvis man ikke ønsker at gøre rent selv. 

Næste møde er d. 09.august 2022 

 


