
 

Bestyrelsesmøde på Svaneke Friskole 

Onsdag, den 10.februar klokken 19:00-21:00 

Deltagere:  Rasmus Kvist, Maria Barslund, Kim Sandersen, Joan Gerdes, Søren Møller Christensen, Ole Hald,   

Susanne Engset, Søren Mejdahl, Mathias Eriksen, Louise Kennet, Laura Jespersen.  

Afbud:      Indkalder-Meet: Mathias Eriksen 

Ordstyrer: Rasmus Kvist    Referent: Gitte Hansen  

       

Dagsorden Ansvarlig Punkter 

1. Snefri Rasmus Skolen har været lukket 

tirsdag og onsdag pga. af 

problemer med at lærerne kan 

komme frem, da vi kun har 2 

lærere i Svaneke resten er ude 

fra øen. Pga. af mangel på 

personale har det ikke kunne 

lade sig gøre at gennemfører 

undervisning pga. 

Coronarestriktioner. 

 

2. Meddelelsespunkt 

TR 

Medarbejderrepræsentant 

Formanden 

Ledelse 

 

 Medarbejder rep. + TR melder 

om en generel meget positiv 

stemning blandt lærerne og en  

Formand. Ny leder ansat pr. 1. 

marts. Susanne bliver på 

skolen som viceleder indtil 

sommerferien og hjælper 

Thomas i gang. Efter 

sommerferien skal der 

ansættes en ny viceleder.  

STUK er meget tilfredse med 

skolens kvalitet og Rasmus 

regner ikke med at vi hører fra 

dem igen. Rasmus har 

kontaktet STUK og informeret 

om sagen i børnehuset. Lige nu 

ser det ud til at børnehuset skal 

flyttes til Mælkebøtten. 

Ledelsen  

Elevtal stabilt på 199 elever 



 

5 elever har ansøgt om plads 

på skolen til det nye skoleår. 

 

3. Ferieplan, udtalelse (Bilag) Rasmus Ferieplanen fremsendt for 

22/23 fra BRK bliver godkendt 

 

4. Generalforsamling 15.4. kl. 19.-21 

 

Rasmus 

 

Planlægning af 

Generalforsamling 

igangsættes 

 

5. Status vedr Evt. støttetimer Susanne 

 

Der bliver bevilliget 

støttetimer svarende til en 0,5 

stilling 

 

6. Status Multibane Søren 

 

Arkitet Isabella Marchmann 

præsentere status på 

projektet og fremtidige 

muligheder.  

 

7. Bygningsmøde (4.2.) orientering Kim/Ole 

 

Der har været en grundig 

gennemgang af alle skolens 

bygninger. Salen har høj 

prioritet til en 

ombygning/udbygning. 

 

8. Valg af lærer.rep. til 

kommunikationsudvalg  

Mathias/Søren Birgitte Bach Jørgensen og 

Sine Hygum vil gerne være 

med. Gitte Dahl Hansen 

deltager også og bliver den 

praktisk udførende ressource. 

 

9. Modtagelse af ny skoleleder. Maria Der bliver arbejdet på et 

program for den 1. uge for 

Thomas. 

 

10. Ansøgning om refusion for SFO-

betaling 

(øko. hårdt ramt p.g.a. coronakrise) 

Ole Dette kan nu søges igennem 

Fordelingssekretariatet, ved 

henvendelse til skolens 

kontor. 

 

11. Næste møde. 3.3.2021 kl. 19-21 

(årsregnskab) 

Rasmus Dato bliver godkendt 



 

 

12. Eventuelt  Der bliver afholdt fastelavn i 

hallen og i musiksalen på 

fredag hvor alle Corona 

restriktioner bliver overholdt. 

 

 

 

Underskrevet af bestyrelsen, den 10.2.2021 

 

____________________      _____________________  _________________ 

Rasmus Kvist        Maria Haugaard Barslund  Joan Gerdes  

 

____________________       ______________________ 

Kim Sandersen        Søren Møller Christensen 

 



 

 

 

 

 


