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9. august 2018 

Dagsorden til bestyrelsesmødet onsdag d. 15. august 2018 kl. 18.30 
 
Afbud: Didde 
Tilstede: Kasper, Sonja, Mette, Mette, Gitte, Michael, Peter og Dorte 
Referent: Dorte Hollands 
 
1. Godkendelse af referat fra det seneste bestyrelsesmøde. 
Referatet blev godkendt. 
 
2. Orientering: 

a. Formand 
Intet 
 

b. Skoleleder 
Didde kan hjælpe om dagen til cykelsponsorløbet 
Dorte og Gitte samler gevinster ind til tombola 
I september er skolen med til en cykeldag i Vilsted i september 
Skole/hjemsamtaler og hjemmebesøg: Skolen har fremover hjemmebesøg i 1. og 5. klasse. 
 

c. Kasserer 
- Gennemgang af balance 

Vi er på budget… 
 

d. Lærer 
Det har været en god opstart, dejligt at komme til en ren skole J 
1 skoledag har været fin, og i de største klasser har alle eleverne haft deres IT udstyr med som aftalt. 
Det er bestemt at der bliver afholdt trivselssamtaler med alle børn i uge 41 i forbindelse med emneugen 
 

e. SFO-leder 
SFO er godt i gang, der er 49 børn tilmeldt + 10 klippekort børn. Der var som altid en del frafald i ferien i 
forhold til tilmeldingerne. Der er mange ansøgninger til den opslåede stilling. 
 

f. Orientering fra udvalg 
Cykelløb: 
 Der er fordelt opgaver til cykelløbet. 
Gitte sørger for omtale i Vesthimmerlands folkeblad, og lokalt indblik. 
Hjemmeside udvalget barsler snart med en hjemmeside… søg på ”verdens bedste friskole”, så er der en 
”prøveversion” 
 
3. Byggeri 
Vi er i gang!! 
I Uge 34 skal vi i selv i gang igen med nogle opgaver. Rionet, gulvisolering o.s.v. 
Derefter skal der først folk på igen i ca. uge 45.  
Peter spørger Jørgen om vi må sætte nogle byggematerialer på hans parkeringsplads. 
Vi ved ikke helt hvordan vi er på budget med byggeriet, men det må pt. balancere rimeligt. Michael 
orienterer hvis det ændrer sig. 
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4. Busplan - forældrehenvendelse 
Vi har fået en henvendelse fra en forælder, som er ked af at nogle børn både skal tidligt afsted og kommer 
sent hjem 
Vi ved, at det er ubelejligt for nogle børn. Men da der skal tages hensyn til færgetider, tilknytningsbusser i 
Vester Hornum er der fortsat ikke andre muligheder. 
 
5. Rengøring 
Dorte præsenterede nye ”laminater” med oversigt over rengøringsopgaver – de kommer i den gule 
rengøringsmappe og skal præsenteres på de første rengøringslørdage 
Småændringer til rengøringsplanen. 
 
6. Deltagelse på forårsmesse 2019 
Vi vil gerne deltage 
Mette og Gitte vil gerne være i et udvalg der planlægger deltagelsen 
 
7. Godkendelse af nyt budget 
Der er en lille ændring i elevtal, samt tilrettelser i forskellige poster. 
Alt i alt et nyt budget med et pænt overskud 
Det fremlagte budget blev 
 godkendt  
 
8. Ansættelse af medarbejder i SFO 
- Nedsættelse af ansættelsesudvalg 
Dorte og Didde deltager fra bestyrelsen. Der er ansættelsessamtaler d. 28/8 
 
9. Forældremøder 
- Form og indhold 
Sonja præsenterede planen for forældremødet 
 
10. Ting vi skal have styr på inden næste møde. 
cykelsponsorløb 
 
11. Nyt fra bestyrelsen til ugebrevet. 
Byggeri 
Opdateret rengøringsplan 
Deltagelse i forårsmesse 
Samtaler i SFO 
Der er en tiltrængt opdatering af hjemmesiden i gang vi forventer den går i gang til… ?? 
 
12. Evt. 
Skolen er blevet tilbudt en masse møbler og en stor printer – en plotter. Som der er blevet takket ja til.  
Der er planer om at fælles lejrskole går til Tranum.- Hanbohus. 
Sonja er glad for bestyrelsens arbejde og engagement J  
Svends værksted trænger til en oprydning 
 
 
 


