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Tilstede var 
Mammenfri:  
Bestyrelse: 
 

 

Mikael, Helle, Anita 

Erik, Jens, Jan, Jacob, Lene, Rasmus, Heine, Anja, Jeanette 

Fraværende:  

Referent: Lene 

  

 

Pkt. Punktan

svarlig 
O/

B 
Emne Beskrivelse Referat 

1. Alle B Valg af ordstyrer   

2. Anita O Nyt fra Anita  Vuggestue sidste uge ca 50% børn og denne uge minus 5-

6 børn 

BH mangler 6-7 børn i sidste uge og denne uge 3-4 børn 

Vuggestue – Mathilde vikar 

BH – Mette vikar 

Nyt barn i vuggestuen – vi afventer om de kan lade sig 

gøre. 

God tid udenfor – planter, sår mv. 

BH – Anita er der hver morgen. Første dag svær 

aflevering – allerede fredag var der god stemning. 

Næsten alle voksne er glade for skoven – der forespørges 

om Juni måned. De 2 fra vuggestuen som skulle flyttes 

op, afventer 10.5. 

Nicklas – alle timer i BH 

Freja vikar i Mamutten.  

Enkelte forældre har kontaktet os omkring praksis. Nogle 

ting er ændret efterfølgende 

Anita prioriterer at være i alle afdelinger hver dag. 

Mamutten inddelt i 3 grupper med 4-5 i hver gruppe. 
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Husk at de 2 som ikke er flyttet fra VS til BH, de skal kun 

betale BH pris. 

Dalhytten er lejet frem til 31.5 

Udmeldt barn fra Vuggestuen. Barnet skal afregne 

normal opsigelse for forældre betaling. 

Frugtordning er blevet opkrævet, men bliver tilbageført 

ved næste betaling. 

3. Mikael O Nyt fra Mikael  Godt i gang i skolen. Glade børn – savnet hinanden og de 

voksne.  

Udfordring af holde dem adskilt, men vi får det til at 

virke. 

Lært noget af fjernundervisning og denne nye situation. 

 

Prioriteringen er  

1. Sundhed 

2. Trivsel 

3. Fagligheden 

 

Alle forældre har fået en Mammenfri mail og også alle 

bestyrelsesmedlemmer. Det betyder at vi kan få ”sikker” 

mail. 

 

Udmeldinger fra barn i 1. klasse og BH. 

Udmeldelsessamtale. 

Indmeldt - 3 børn kommende 0-klasse og 2 børn BH. 

4. Erik O Nyt fra Formanden  Mange mails fra friskole foreningen. 

Vi kan godt være stolte af Mammenfri. Vi har godt gang 

i vores afdelinger. 

Vi skal have det markedsført de gode ting vi gør. 

Her kan en facebook kampagne være aktuel. 

 

Overskrift på formandsberetning. 

”Det er svært at spå om fremtiden” 
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Erik gjorde status på året der er gået 

9. klasse 

Fremtiden 

Huset revet ned 

Renovering af udenomsarealerne 

Igangsat renovering af Mammutten  

Ansat afdelingsleder af BH/VS 

Ansat pedeller 

Udvalgene på ret kurs 

Overblik over økonomien 

Antallet af børn er steget 

 

Husk at vi har faktisk nået rigtig meget. 

Hvad skal vi så – visionært? 

Vi har været meget fokuseret på skolen og de ældste 

elever. Skal vi nu se nedad på BH/VS ? 

5. Erik B Generalforsamling  Plan for afvikling Andre skoler har sat dato i august. 

Vi afventer hvad der sker, og er åbne for at den måske 

skubber sig helt til august. 

6. Mikael O Genåbning team B Overvejelser ifht praktikken mv. Hvis der startes op 10.5. ibrugtager vi gymnastiksalen og 

forhåbentlig fremtiden. 

Samarbejdet med Nørreå, der er kontakt omkring 

løsninger til dette. 

Vi kunne godt tænke os en dispensation for at måtte åbne 

op for team B. Kan vi prøve ? Opbakning  

Det er muligt med vores rammer og børnene vil have stor 

glæde af at komme tilbage. 

Michael tager kontakt til Friskoleforeningen og klargør 

en mail til ministeriet. 

7. Rasmus/

Jan/Jens 

O Byggeri ● Status, etape 1. 

● Status, etape 2. 

Etape 1 

Ibrugtagningstilladelse er indsendt og vi afventer svar i 

denne / næste uge. Der er blevet lagt pres på. 

Etape 2  

Starter på mandag, hvor der bliver brækket ned. 
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Byggetilladelse burde være på vej 

Lysthuset og jerntrappen skal pilles ned – helst senest 

mandag. Rasmus tager fat i Danny omkring et hold fra 

bygningsudvalget. 

7a Jens/ 

Erik 

B Placering 

cykelskur/mooncars/

haveredskaber 

Forslag til placering Bilag vedhæftet og bestyrelsen har godkendt oplæg. 

Eksisterende cykelskur opdeles i affaldshjørne og 

cykelskur opdeles til opbevaring af mooncar. 

Cykelskur kunne etableres til arbejdsweekend. 

8. Alle B Gennemgang af 

kommissorier. 

Hver kontaktperson 

kommer med oplæg i 

samarbejde med 

formand/kvinde i 

udvalget 

● Aktivitetsudvalg: Jacob 

● Rengøringsudvalg: Anja 

● Markedsføring: Heine 

● Legatudvalg: Jan 

● Bygningsudvalg: Rasmus 

● IT: Jeanette 

● Koordineringsudvalg: Lene 

Anja’s oplæg sendes rundt, og vi andre skal få færdiggjort 

arbejdet. 

 

Legatudvalget – vi får svar fredag omkring lak midler til 

boldburet. Vi igangsætter uanset udfaldet. 

 

Hovedrengøring på afstand. Det fungerede rigtig fint. 

8a Jeanette B Oplæg til nyt 

udvalg 

kontaktforældreudvalg Udvalget kan bestå af 1 kontaktudvalgsmedlem pr. 

klasse. 

 

Hest / følordning bør overgå til kontaktforældre. 

Dem som er kontaktforældre er åbne og udadvendte og 

dermed gode til opgaven. 

Hesten for 0. klasse kunne være 1. klasses forældre. 

Risikoen er kvaliteten og bliver det gjort? 

 

Der skal arbejdes mere med denne løsning 

 

Anja laver oplæg til kommisorie 

9. Mikael B Personale håndbog Kort gennemgang af håndbogen Alle personaler har adgang til et drev ”personalegruppe”, 

hvori en mappe hedder ”Personale håndbog og 

politikker”. 

Selve håndbogen skal gennemgåes og Anita skal sættes 

ind i denne. 
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Der er fint overblik i mappen og alle dokumenter kan 

tilgås af personalet. 

 

10 Mikael B Udmeldt elev i 

vuggestue 

Sagen er beskrevet i mail fra fredag den 

20.04.2020. 

Behandlet under punkt 2. 

11   Oplæsning og 

godkendelse af 

referat. 

  

12   Eventuelt  Heine har købt havetraktor. 

 

      

 

Punkt til næste møde:  

 


