Feldballe den 7. april 2022
Kære forældre på Feldballe Friskole og Børnehus.
Det er med stor glæde at vi endnu engang kan indkalde jer til den årlige generalforsamling på
Feldballe Friskole og Børnehus. Hele bestyrelsen håber på, at se så mange af jer til denne
begivenhed, som vil finde sted tirsdag d. 26.4.2022 kl 19 på Friskolen.
Generalforsamlingen er en god mulighed for at lære friskolen og børnehuset bedre at kende. Det er
også en mulighed for at forstå, hvor vi er på vej hen og hvorfor vi mener, det er den rigtige retning.
Netop derfor er vi glade for, at vores skoleleder Trine Wad Andersen har sagt ja til, at holde et
spændende oplæg, der introducere ledelsens visioner for Feldballe Friskole og Børnehus. Det er en
spændende udvikling, som blandt andet omfatter Projekt Baseret Læring, et internationalt udsyn samt
videreudvikling af vores fysiske faciliteter og udeområder.
Med dette som udgangspunkt ønsker vi, at indgå i en dialog med jer omkring ledelsens vision, samt
hvordan vi sammen kan støtte hinanden i at skabe den Friskole og det Børnehus, som vi drømmer
om for vores børn.
Vi glæder os til at se jer alle, så vi endeligt kan fejre vores gode samarbejde med jer og jeres enorme
engagement, der alt sammen har været med til at sikre, at vi er kommet godt igennem de sidste 2 år
med de udfordringer der har begrænset vores muligheder for samvær og fællesskab.
Tilmelding sker via mail på info@feldballe-friskole.dk senest fredag d. 22 april således vi kan sikre nok
forplejning til alle.
På bestyrelsens vegne
Dennis Dybdal
Formand

Bliv en del af bestyrelsen
Har du ydermere tid, lyst og ressourcer til at involvere dig mere i Feldballe Friskole og Børnehus og
har du eventuelt lyst til at prøve kræfter med det spændende arbejde vi laver i bestyrelsen, så har du
mulighed for at stille som kandidat.
Vi har 10 bestyrelsesmøder af 3 timers varighed om året. Disse sker oftest på en mandag eller tirsdag
fra kl. 19.00. Derudover er alle vores bestyrelsesmedlemmer aktive i forbindelse med at hjælpe til i de
nye tiltag eller projekter som bliver igangsat. Dette er dog af egen fri vilje og afhænger selvfølgelig af
det enkelte bestyrelsesmedlems tid og ressourcer.
Hvad end du har erfaring med at sidde i en bestyrelse eller ej, vil vi selvfølgelig sikre, at du kommer
på et bestyrelseskursus udbudt af Dansk Friskole Forening i efteråret 2022. Det er vigtigt for os at du
er godt klædt på i dit arbejde i bestyrelsen, så vi sammen kan træffe de bedste beslutninger.
Alle forældre er velkommen til at stille op til bestyrelsen og alle vil have noget at bidrage med. Vi kan
se at der nogle kompetencer, som vi kunne drage ekstra nytte af. Derfor hvis du sidder med
kompetencer inden for fondsansøgning, digital markedsføring, webdesign, Videoproduktion, projekt
baseret læring (PBL), børnepædagogik, HR vil vi gerne bede dig om en ekstra gang at overveje om
ikke du skulle blive en del af bestyrelsen.
Har du interesse i at blive en del af bestyrelsen bedes du venligst informere os i forvejen via mail på
info@feldballe-friskole.dk. Såfremt du ikke får informeret os herom, betyder det ikke at du ikke kan
stille op.

Feldballe den 7. april 2022
Generalforsamling afholdes på Feldballe Friskole tirsdag d. 26. april - 2021 kl. 19.00
Dagsorden i henhold til vedtægter.
1. Valg af dirigent og referent.
● Kort præsentation af bestyrelsen.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Introduktion til visionen for Feldballe Friskole og Børnehus
● Skoleleder Trine Wad Andersen, ønsker at introducere ledelsens visioner og tanker
omkring implementering af Projekt Baseret Læring, et mere internationalt udsyn og
samarbejde samt videreudvikling af de fysiske faciliteter og udeområder.
4. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering.
● Inden der laves valg fortæller bestyrelsen formand og næstformand lidt om hvad det
vil sige at sidde i bestyrelsen.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen - på valg er:
a. Inge-lise
b. Tine
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen - på valg er:
a. Hans Henrik Lerager
b. Charlotte Malmkjær
7. Valg af suppleanter i hhv. forældrekreds og skolekreds
Der vælges min. 2 suppleanter, suppleanter afgår årligt.
a. Valg af suppleanter i forældrekredsen.
b. Valg af suppleanter i skolekredsen.
8. Indkomne forslag
● Der er ingen indkomne forslag
9. Eventuelt

Tilmelding sker via mail på info@feldballe-friskole.dk senest fredag d. 22 april således vi kan sikre nok
forplejning til alle.

