Vilsted Friskole
Troldbjergvej 4, 9670 Løgstør Tlf. 98676042

Email: mail@vilstedfriskole.dk

5. februar 2019
Dagsorden til bestyrelsesmødet onsdag d. 13. februar 2019 kl. 18.30
Afbud: Didde
1. Godkendelse af referat fra det seneste bestyrelsesmøde.
- Referatet godkendt
2. Orientering:
a. Formand
Didde er ved at gøre en ansøgning til Lions Club færdig.
b. Skoleleder
Mette er fortsat sygemeldt, og der arbejdes på at finde ud af, hvordan hendes timer skal
dækkes på sigt.
Der er ved at være fod på musicalen
Næste skoleårs planlægning går derefter i gang
Der stopper 2 elever i O og 1 klasse, til sommerferien. (søskende), og der kommer en ny til
6 klasse og en til 1 kl. i løbet af foråret.
c. Kasserer
- Debitorer
Det er blevet forsøgt at få lavet aftaler med 3 skyldnere.
d. Lærer – Lea
Der er musical i luften, børnene får manuskript på fredag. Og der er forberedelse for lærerne
tirsdag i uge 9, hvor de vil sætte scene op.
Nyt lærerværelse, med lys og luft… 😊
e. SFO-leder
Der er fastelavnsfest i morgen.
f. Orientering fra udvalg
Rengøringsudvalg: ny rengøringsplan, blev præsenteret og godkendt. Træder i kraft D.D
Hest / føl ordningn / introduktionsordning. Mette og Dorte har lavet et evalueringsskema,
som udsendes til de der har deltaget i ordningen snarest. Skemaet blev set igennem og
godkendt
3. Byggeri
Der er skal troldtex op, der mangler dog 30 plader, som sættes op inden musical, og noget lys
sættes også op. Der skal laves strøm til ventilation, og der skal kigges på gulvprøver. Byggeriet
er stadig på budget.
Der bliver indvielse i april måned.!
Der skal snart kigges på belægning til skolegården, og få lavet en tegning, over området.
Peter prøver om han kan finde nogen der kan / vil lave en plan.
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4. Reklamer
- Status på solgte reklamer i forbindelse med byggeriet.
Der er solgt 2 stk. skilte af 1000 kr.
3 facebook reklamer
Bagenden af bussen er solgt til 10000 kr.
-

Placering af reklamer…. Der arbejdes på at finde en god placering (Michael og Ulrik i
tænkeboks – gode forslag modtages)
Øvrige reklamer fx på Facebook, bliver sat på de kommende dage. Det forventes at
bestyrelsen deler dem, og forældre opfordres til at dele.
Der har været en henvendelse fra et firma som gerne vil reklamere på vores facebook. Vi
tilbyder samme ordning som de øvrige. – Vi ønsker ikke, at gøre Friskolens facebookside til
”reklamesøjle” for alle mulige.

5. Trafik foran skolen om morgenen.
Der er kaos på både Troldbjergvej og Hobrovej om morgenen.
Kunne man lave en aftale med Buus, og få det lavet, så børn kan sættes sikkert af om morgenen.
(Peter taler med ham)
Måske en skolepatrulje, til at følge de mindre børn over vejen?
En fodgængerovergang?
Få bestyrelsen til at henvende sig personligt til de forældre, som parkerer på vejen om
morgenen.
Få lavet en brochure til forældre med parkeringsregler.
6. Godkendelse af budget
- Der er blevet fundet en fejl i det regneark, budgettet er lavet i.
2 poster var ikke blevet regnet ind…
Bestyrelsen godkender hermed budget for 2019 med et resultat på +151.520.88 kr.
7. ugestruktur og timetal i skoleåret 2019 / 2020
Sonja præsenterede en ny ugestruktur, hvor alle timer er undervisningstimer (duksetid, og ”gå til
morgensangstid” er trukket ud. Bestyrelsen godkender forslaget.
8. forårsmesse
Der er styr på forårsmessen.
9. MiniSFO
Der bliver omkring 10 børn til miniSFO, Mette Liltorp bliver fast voksen på gruppen
10. Generalforsamling og storforældremøde
Der er generalforsamling d. 24/4
Michael, Didde og Gitte er på valg
Peter og Michael skal inden have kigget på om vedtægterne skal revideres.
Emne til storforældremøde:
Ny ugestruktur.
Evaluering af de nye tematimer og nye fag.
Fortælle om hvilke klasser der skal være hvor, efter ferien.
Evt. et oplæg omkring hvad det egentlig betyder at vi er en Grundtvig / Koldsk friskole.
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11. Musical
Der kommer et skriv ud til forældre med en plan for ugen.
Dorte laver en vagtplan til bod og billetsalg
12. Vilsted Friskoles musiktilbud – opfølgning fra mødet i januar.
Marianne og Kasper vil gerne tilbyde ”Vilsted friskoles musikskole” og ”Vilsted friskoles
billedskole”
Vi foreslår:
Billedskole 200 kr. pr. måned
Sammenspil 100 kr. pr. måned
Musikundervisning på små hold 150 kr. pr. måned.
13. Ting vi skal have styr på inden næste møde.
Generalforsamling
Placering af reklamer
Forårsmesse
Oplæg til busplan for det kommende år. – ”Gitte og Dorte vil gerne være med i busudvalgets
arbejde”. Sonja vil være med i forarbejdet.
Mulighed for benyttelse af Buss parkeringsplads til aflevering af børn og morgenen
14. Nyt fra bestyrelsen til ugebrevet.
Bussens parkeringsplads
Efterlysning efter folk, der vil stå i bod til forårsmessen.
15. Evt.
Intet.
Ulrik har brød med☺
Med venlig hilsen Sonja og Michael

