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14. november 2018 

Referat af bestyrelsesmødet onsdag d. 14. november 2018 kl. 18.30 
 

Afbud: Peter Olesen 

 

1. Godkendelse af referat fra det seneste bestyrelsesmøde. 

 

2. Orientering: 

 

a. Formand 

• Møde d. 29/11 med forældre ang. busrute.  

 

b. Skoleleder 

• Svævebanen skal repareres – Gitte prøver at få fat på Jørgen Bloch 

• Kasper vil gerne udbyde noget musikundervisning, og vi giver grønt lys til at undersøge 

mulighederne 

• Sonja foreslår, at vi skifter revisionsfirma – det arbejder vi videre med 

• Der er lavet en folder til brug for salg af reklamer til støtte af vores byggeri 

• Der er en elev der er udmeldt, en ny elev er startet i 3. kl. og muligvis 2 nye på vej.  

• Lærerne tager på kursus i de næste 2 dage, og alt er godt organiseret omkring 

forældreundervisningen.  

 

c. Kasserer 

• Gitte lavede budgetopfølgning 

 

d. Lærer – Stine 

• Hvis bestyrelsen eller andre har en ide til julefesten, skal det meddeles til Kasper og Helle 

hurtigst muligt 

• Dejlig Åben skole dag’ 

• Skolehjemsamtaler er næsten overstået – og det har været gode samtaler 

 

e. SFO-leder 

• Mette LJ er kommet godt i gang, og juletiden nærmer sig med div. Arrangementer.  

 

f. Orientering fra udvalg 

• Rengøring – vi skrotter rengøringsvognene 
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3. Byggeri 

- Status 

• Vi er med, trods div. Udfordringer. 

• Økonomisk går det også som planlagt. 

• Der bliver sat lys op på vejen op mod børnehaven.  

• Der skal snart vælges gulv. – Sonja og Marianne tager sig af det.  

• Der har været en naboklage ang. byggeri, der er ikke noget at ”komme efter”.  

 

- Evaluering af rejsegilde 

• Det var et fint gilde, der kom ikke så mange forældre, til gengæld kom storkereden med en 

flok søde unger. 

 

4.   Evaluering af Åben Skole 

• Der var 10 familier til åben skole, der er en ca. 10-12 stk. til kommende O. kl. 

• Vi havde en drøftelse om hvordan programmet bedst skrues sammen, det vil Sonja tage 

med i planlægning af næste års åbent hus. 

 

5.   Julefest 

• Programmet ligner sidste års program. Begynder dog en halv time før.  

• Luciabørnene er 4. og 5. klasse 

• 0. – 2. klasses forældre står for praktiske opgaver. 

 

6.  Planlægning af det kommende skoleår 

     - Antal elever 

• Der ser ud til at elevantallet bliver status quo 

 

     - Antal medarbejdere 

• Der bliver brug for det samme antal medarbejdere 

 

7.  Fastsættelse af skolepenge og SFO-betaling 

     - Herunder fastsættelse af betaling for miniSFO 

• Udgangspunktet er, at børnene begynder fuldtid i miniSFO d. 1. april.  

• Sonja laver et oplæg til næste møde, så vi kan få et overblik over, hvad der vil være 

rimeligt i betaling. Så ingen forældre oplever at det bliver dyrere for dem at få deres børn i 

skolen. 

 

8.   Udkast til budget 2019 

• Budgettet for det næste år ser fornuftigt ud.  

 

9.   Lokalløn (ansatte på Vilsted Friskole deltager ikke under dette punkt). 

• Bestyrelsen blev enige om et forhandlingsoplæg, som Michael vil fremsætte for Marianne  

(der udsendes særskilt notat til bestyrelsen med forhandlingsoplægget) 
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10. Ting vi skal have styr på inden næste møde. 

Intet 

 

11. Nyt fra bestyrelsen til ugebrevet. 

• Intet nyt er godt nyt 😊 

12. Evt. 

• Der er bestilt julefrokost til næste møde d. 17.30 på bondestuen i Aggersund.  

• Der bliver sendt noget rundt inden møde, så man kan være forberedt, og vi kan afvikle 

mødet så hurtigt som muligt.  

• Julebelysning i fritterhaven. Vi får Svend til at sætte en kæde op i tagrenden på SFO.  

 

 

Referent: Dorte 


