Vilsted Friskole
Troldbjergvej 4, 9670 Løgstør Tlf. 98676042

Email: mail@vilstedfriskole.dk

4. april 2019

Referat af bestyrelsesmødet onsdag d. 10. april 2019 kl. 18.30
Afbud: Peter Pedersen
Referant: Dorte Hollands
1. Revisoren gennemgår årsregnskabet
Vi fik en grundig gennemgang af regnskabet, og det kan godkendes uden anmærkninger
2. Godkendelse af referat fra det seneste bestyrelsesmøde.
Referatet godkendt.
3. Orientering:
a. Formand
Undersøgelse til forældre er næsten klar
b. Skoleleder
• Kommunen vil lave en skolevejsanalyse, et spørgeskema hvor børnene skal taste ind,
hvordan de kommer til skole. I juni vil der så komme nogen ud og kigge på skolens forhold
• Vi skal tage stilling til om Biografreklamen skal fornys. Sonja hører om muligheder / pris,
og sender så noget ud
• Der er udfordring med udluftning i musik – der er sat midler af til det, og det vil blive sat op
i løbet kort tid. Svend kan sikkert sætte det op, men vi forhører os lige ved Iglo-Bent. Ulrik
hører ham ad.
c. Kasserer
• Der er fortsat fokus på restancer
• Balancen følger budgettet
d.
•
•
•
•
•

Lærer – Kasper
Der er god stemning, det nye lærerværelse fungerer godt
Der er ved at blive lavet ”fagteams”, som kan bruges til sparring
Skole/hjemsamtaler er ved at blive forberedt
Lejrskoleforberedelser er så småt i gang
Der er kommet gode gaver fra støtteforeningen

e. SFO-leder
• Intet nyt
f. Orientering fra udvalg
• Trafik… Buus vil gerne være med til at løse vores trafikale udfordringer. Peter laver en
”tegning / plan” over hvordan vi kan lave en løsning med indgang fra Buus´ grund. Samt
udfærdiger en skriftlig aftale.
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•

Svævebanen skal flyttes, hvis der skal laves sti.

•

Der skal nedsættes et legeplads / udenomsareal udvalg, som kan lave en plan for nye
legeområder.
Gitte, Mette og Kasper, samt en lærer mere ”tager teten”.

4. Byggeri
• Der skal ikke sættes inventar ind i den nye bygning endnu!
• Næsten færdig med VVS, foldedøre kommer på fredag, og de bliver sat op i weekenden.
Gulvet på toilet bliver lavet efter påske, Agesen kommer i påsken og sætter fodlister på, der
mangler lidt ”finish” rundt omkring, der skal trækkes nogle kabler, ventilation IGLO Bent
kommer i næste uge, el bliver færdigt i løbet af de næste par uger.
• Udenomsarealer…. Gitte havde en plan med som vi godkendte med småændringer. Gitte
taler med Palle Haugaard om tilbud på fliser.
• Budget til byggeri der er brugt 2,3 pt.. og med det vi mangler ender vi lige omkring 2,7 / 2,8.
5. Reklamer
- Status på solgte reklamer i forbindelse med byggeriet.
- Hvor placeres reklamerne?
Gitte har lavet en plan for at få kontaktet nogle flere potentielle sponsorer. Vi sætter dem i bedet
foran forskolen.
6. Voksen-hest/føl par
Sonja sender mailadresser på de nye minions til Dorte.
7. Det kommende skoleår
- Medarbejdere, elevtal, timetal, organisering.
Der bliver sandsynligvis 124 elever pr 1/8
Der er lidt vanskeligheder med at få implementeret den nye ferielov. Sonja kom med et par
løsningsforslag. Vi gav mandat til at Sonja løser det som hun finder bedst.
8. Generalforsamling og storforældremøde
- Kandidater til bestyrelsen
Der er blevet talt med nogle kandidater og et par stykker har meldt sig interesserede.
Buspunktet skal sættes ind under eventuelt. Michael laver et oplæg omkring det
Legepladsudvalget: Vi opfordrer forældre til at komme med input, og evt. melde sig til udvalget
- Vedtægtsændringer
Der skal laves nogle vedtægtsændringer Michael og Peter laver et oplæg
- Grundtvig-koldske. - Aftenens forløb: Bent Hansen kommer kl. 19.30 og holder foredrag i 45-60
minutter om det

9. Deltagelse i dyrskue og byfest i Løgstør?
- Beslutning
Vi skriver hver især til vores rengøringshold, om der er nogen som vil hjælpe til et par timer.
Derefter melder vi hver især tilbage til Gitte, og hun giver en melding på næste bestyrelsesmøde.
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10. Ting vi skal have styr på inden næste møde.
Intet…
Indvielse af den nye bygning
11. Nyt fra bestyrelsen til ugebrevet.
12. Evt.
• Marianne og Sonja har lavet en ansøgning til I-learning, om at lave nye spændende
undervisningsrum. Der kommer en og kigger på skolen / den nye bygning først i juni.
• Snak om oprydning i køkkenet, især op til weekend, så det ikke er uoverskueligt at møde ind
til lørdag morgen til rengøring.
• Lukket punkt

