
Referat fra bestyrelsesmøde for Fejø Børne- og Kult urhus den 16. juni 2022 
 
Deltagere: Niels, Thomas, Josephine, Katrine, Ann-Mai, Laust og Birgitte 
 
Referent: Birgitte 
 

1) Biler ud af skolegården; plan; p-plads er klar, men bliver ikke brugt. 
Vi vil gerne ha’ bilerne ud af skolegården. 
Vi foreslår at i skoletiden kan medarbejdere parkere under halvtaget ud mod Herredsvej. 
Skolebussen kan fortsat køre ind i skolegården. 
Ellers opfordrer vi til parkering langs halvtagene ned mod Jeanette og John.  
Allerhelst parkering som parallel-parkering, så bilerne ikke blokerer vejen. 
Det er også muligt at parkere på den lille P-plads ved hallen. 
Der skal fremstilles et skilt. Ann-Mai har bolden mht ordlyd (tror jeg nok - Birgitte). 
 

2) Tirsdagsholdet orientering + plankeværk i skoleg ården v/Thomas 
Thomas orienterede. God stemning. Planlægger arbejdsdag hver anden tirsdag. 
Arbejdsdag for forældre i sidste uge, hvor der blev kæmpet med bevoksning m.m. på legepladsen 
og ved bålhytten. 
 

3) Maling af skolegårdens asfalt + plankeværk i sko legården v/Birgitte 
Støtteforeningen har frie tøjler til maling af bane i skolegården, og den har helt frie tøjler til at 
grundmale plankeværk (evt. svenskrødt igen), og foreningen har også frie tøjler med hensyn til den 
efterfølgende dekorering. 
 

4) Færgekonto status v/ Josephine 
Ikke noget nyt. 
 

5) Dronningens besøg. Orientering, plan, to-do list e og opgavefordeling v/Niels 
Niels gennemgik plan for besøget: fortællinger i aulaen og gymnastiksalen, børnene synger fra 
scenen. Der er en detaljeret plan med deltagelse af børn, personale og frivillige, som er 
gennemarbejdet sammen med hoffet, kommunen og PET. 
 

6) Fitness mangler lokaler – kan FBKH hjælpe med ca . 60 kvm 
Muligheden for at flytte biblioteket, og lade installere fitness der, blev drøftet. Evt. oprette udlån fra 
bogskab/bogskur, måske fjernlager i kælderen. Der kan evt. være læsegruppe i det nye mødelokale 
eksempelvis med en fast ugentlig tid.  
Der brug for en vurdering af behovet – Katrine tager en snak med Henning Mogensen.  
 

7) Aftale omkring undervisning med Rasmus (Stenosko len) seneste nyt v/Thomas 
Ledelsen på Stenoskolen har forrygende travlt – Rasmus mangler sin sekretær. 
Der arbejdes på højtryk med skemaer og samarbejdsaftaler, men der er afventet svar/accept af 
undervisningsplan fra undervisningsministeriet, hvilket har forhalet processen, og også gjort at 
Rasmus ikke har kunnet sige noget – men der kommer en god løsning, som Rasmus vil have færdig 
inden sommerferien. 
 

8) Aftale omkring brug af faciliteter og økonomi me d David (Stenoskolen) v/Niels 
Niels har god dialog med bestyrelsesformand for Stenoskolen David vedr. samarbejdsaftale – vi 
afventer endelig papirudgave på samarbejdsaftale –mundtlig aftalt. 
 

9) Driftsoverenskomst genforhandling status v/Laust  
FBKH har 2 samarbejdsaftaler med Lolland Kommune  

1) Driftsoverenskomst vedr. bygninger - Kultur og Fritid. 
2) Driftsoverenskomst vedr. dagtilbud – Børn og Skoleudvalg 



 
Det er vigtigt, at udvalgene er opmærksomme på at de to aftaler hænger helt sammen. 
Vi har brug for at få forbedret overenskomsten vedr. dagtilbud der pt finansieret som dagpleje-
pasning. Det giver underskud. Derfor er de varslede besparelser helt udelukkede. 
Laust har skrevet udkast til brev til Lolland Kommune. Laust sender udkastet til Anne Grethe der 
samler trådene. 
 

10) Orientering fra dagtilbud og skole v/Ann-Mai & Niels; herunder kurser, vikarer, SFO, 
indretning, børnetal, ledelse, ny leder og sygemeld inger 

Sue vikarierer under Susys sygemelding resten af skoleåret. 
Signe har sagt ja til at træde ind som fastansat leder i dagtilbuddet på ca. 30 timer, og stadig have 
et øje på skolebørnene også fremad.  
Der er ferielukket i Børnehuset i uge 28-29. 
Der skal ske omrokering og ændring af indretning af stuerne inden udgangen af august.  
 
Vi forventer 21 børn i Børnehuset pr. 1. august. 
 

11) Eventuelt 
Thomas sørger for skilt til gavlen ”FEJØ BØRNE OG KULTURHUS” med logo. 
Niels bestiller rød løber. 
Ann-Mai aftaler flag-hejsning med personale på dagen for dronningens besøg. 
Der blev udtrykt stor ros til alle frivillige – i alle sammenhænge. 
 
Fra støtteforeningen vedr. ansøgning om tilskud til ændringer i Børnehusets indretning. Der er brug 
for tilbud på opgaven med ombygning af det gamle sløjdlokale til nyt krea-rum. Niels spørger 
håndværker om tilbud 
 
Næste bestyrelsesmøde er flyttet til: onsdag d. 24. august 18:30 
 


