Vilsted Friskole
Troldbjergvej 4, 9670 Løgstør Tlf. 98676042

E-mail: mail@vilstedfriskole.dk

20. januar 2019
Referat af bestyrelsesmødet onsdag d. 9. januar 2019 kl. 18.30
Afbud: Mette A., Michael
Referent: Gitte G.
1. Godkendelse af referat fra det seneste bestyrelsesmøde.
• Godkendt
2. Orientering:
a. Formand - Intet
b. Skoleleder
- Orientering vedrørende arbejdsmiljø
Scenekasser er for tunge for både forældre og personale på skolen. Vi kan evt. bruge
stillads til at sidde på til musicalen og andre arrangementer. Der er arbejdes på en ny
scene som er mere løfte venlig.
- Vores nye revisor vil gerne komme og fortælle om årsregnskabet på vores møde i april.
Underskrift af tiltrædelsesprotokollat (nyt revisionsfirma).
Ja tak til besøg af revisor.
c. Kasserer – Intet se pkt. 7
d. Lærer – Pernille
Masser af ideer til musicalen, og holdene er sat. De store skriver projekt. Der er kommet
snegle (Congo snegle) i naturfag, hvor der bliver pasnings mulighed i ferier for
naturfagseleverne, 5. kl. laver pasningsvejledning.
e. SFO-leder – Intet
f. Orientering fra udvalg
PR-udvalg – hjemmesiden er skudt i luften – PC- udgave er ok, men mobil udgave
mangler lidt endnu. 2 sider i ”skolegården” i denne uge.
3. Byggeri
Der skal trækkes rør til strøm. Der er indkøbt nye foldedøre, de gamle duer ikke. Evan
spartler færdig. Gipsskillevægge er pillet ned igen. Malere skal snart i gang.
4. Forårsmesse
Gitte og Mette har udarbejdet en plan for udseende og ting til standen. Mangler afklaring på
om Storkereden vil være med. Der bliver fokus på vores frugtordning, musik og masser af
billeder. Der bliver udsendt vagtskema på forhånd til tilmelding fra forældre til at hjælpe med
at stå på standen.
5. Frivillig musikundervisning.
- Drøftelse af pris samt aflønning.
Kasper kan undervise i forskellige instrumenter start skoleår 2019/2020. Kasper bliver ansat
udenfor hans alm. Ansættelse til opgaven. Pris ide: 250 kr. pr. time, samt 250 kr. til forberedelse.
Der er stemning for at arbejde videre med opgaven, Sonja drøfter holdstørrelse mv. med Kasper.
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6. Evaluering af målsætninger
Målsætningerne for 2018 var:
Byggeri – Vi er i fuld gang, og kører efter tidsplanen. Vi tager det i brug som planlagt. En
tidssvarende bygning på 300 m2, 4 WC’er, 4 klasselokaler økonomien er på plads.
9. klasse – Er også i gang, vi afventer afslutning af den 1. elev – og vi fortsætter med tilbud om
9.kl.
Promovere os i lokalmiljøet, bl.a. ved hjemmeside og Facebook – Vi har promoveret os i
lokalområdet ved deltagelse i Løgstør Dyrskue, Gitte sætter artikler på Lokaltindblik.dk samt i
Vesthimmerlands Folkeblad ”Skolegården”. Ny hjemmeside er lavet og vi har en reklame
kørende i Løgstør Bio.
Ny bus – Er købt og kører – den gamle bus er solgt.
Nye målsætninger for 2019:
- Planer for skolegård og legeplads
- Planer for bedre fysiske rammer til lærerne
- Planer for langtidssigtet løsning til scene + tribune
- Planer for bedre omklædningsfaciliteter
- Fortsætte med at promovere skolen
- Arbejde på en vedligeholdelsesplan for bygninger
7. Godkendelse af budget
- Ifølge rådgivning fra vores revisor er der udgifter, som er flyttet.
Vi har hermed godkendt et budget for 2019 med et resultat på + 241.720,88 kr.

8. Spørgeskema sendes til tidligere elever og forældre.
Michael sender spørgeskema ud ligesom sidste år. Sonja giver ham mail adresser når det er tid til
afsendelse.
9. Ting vi skal have styr på inden næste møde.
Intet
10. Nyt fra bestyrelsen til ugebrevet.
Overbliksbillede fra byggeriet
11. Evt.
Forslag fra forældre vedr. legeplads. Vi kigger på det når byggeriet er færdigt.
Vi har købt en 500 kg’s. trailer med presenning til skolen – den er ikke til udlån. Traileren skal
låses fast til en pæl på parkeringspladsen ved køkkenet. Den er kun til brug for skolen.
Peter O. har brød med☺

