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12. september 2018 

Referat af bestyrelsesmødet onsdag d. 12. september 2018 
 
Afbud: Peter, Mette Buchardt 
Referent: Dorte 
  
1. Godkendelse af referat fra det seneste bestyrelsesmøde. 
Referatet blev godkendt 
 
2. Orientering: 

a. Formand 
- Kaffemøder om prøvefri skole, Thea er taget med… 

 
b. Skoleleder 
- Tak for blomster fra Søren til hans fars begravelse 
- Sonja er inviteret til et møde i Strandby, for at fortælle forældrene der, hvilke 

muligheder der er for andre friskoler i området, nu da skolen lukker.  
- Vi havde en samtale om fortolkning af vores ”familieprincip”. – Der er stadig 

enighed om, at vi som hovedregel kun modtager ”hele familier”, men også at der 
er situationer, hvor vi af hensyn til børnene må og kan afvige fra princippet.  

- Lærerkurset i november kommer til at handle om ”fagmålsbeskrivelser” og 
personalehåndbog 

- Morgensang i kirken i dag var en god oplevelse. 
- Idræt, personalet har haft en snak omkring sikkerhed, når børnene går til idræt i 

klubhuset. Bestyrelsen er enig i reglerne. Fra og med 6. klasse kan børnene gå 
uden voksenopsyn 
 

c. Kasserer 
- Gennemgang af balance 

-  Vi er på budget på næsten alle poster. En enkelt post undersøges til næste gang.  
 

d. Lærer – Morten 
- Der er intet  

 
e. SFO-leder 

- Personalesituation. Bigitte og Simon er stoppet og Mette Liltorp er startet. 
Hun er nyansat pædagog.  

- Nanna som er vikar i skolen er også vikar i SFO, samt har faste morgenvagter 
- Der er afholdt personalemøder og lagt planer for efteråret. 
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f. Orientering fra udvalg 

- Salg af annoncer 
 
 

 
- Lang diskussion, der blev givet ideer til udvalget, som går videre med arbejdet.  
 

Pr udvalget  
 

- Der har været rigtig god ”reklame”, via artikler på Vesthimmerlands folkeblad 
og lokalt indblik. 

 
 
3. Byggeri 
 

- Det er gået rigtig godt med det frivillige arbejde, og murer arbejdet er i gang 
og forventer at være færdige i uge 40. Tømrer rejser spær i uge 41. Rejsegilde 
fredag i uge 41, kl. 11.30 !. Tømreren forventer at være færdige i uge 45. 
Derefter skal de frivillige i gang igen.  

- Planlægning af rejsegilde, Ulrik og Gitte undersøger, hvor det er billigst at 
købe pølser. Fadølsanlæg Ulrik og Michael. Didde samler trådene på menu og 
forældrehjælp. 

- Møde for frivillige forældre d. 9/10 kl. 19-20, for at få lagt en plan for det 
kommende arbejde. 

- Byggeriet følger foreløbig budgettet til den gode side. Der bliver nogle mindre 
overskridelser på tømrerarbejde og ventilation.  

 
4. Hjemmeside 

- Hjemmeside er klar til at ”fylde på”, der skal noget indhold på, så det giver et 
mere realistisk billede af funktion 

 
5. Cykelsponsorløb, - Evaluering 

- Det var meget vellykket og vi lander noget på den anden side af 100.000, der 
var rigtig god opbakning, og rigtig god stemning.  

 
6. Åben Skole, - Planlægning 

- Torsdag d. 1/11 kl. 16- ca. 19  ”programmet bliver ligesom de sidste par år” 
 
7. Medarbejdernes dag,  - Udvalg nedsættes 

- Den 5. oktober, Gitte og Dorte er i udvalg 
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8. Forældremøder - Evaluering 

- Tidsplanen var for presset. Ellers var organiseringen ok.  
 
9. Ting vi skal have styr på inden næste møde. 

- Hjemmeside, medarbejdernes dag, rejsegilde,  
 

10. Nyt fra bestyrelsen til ugebrevet. 
- Hjælp til rejsegilde, hjælp til salg af annoncer, byggemøde d. 9/10, tak for 

opbakning til cykelsponsorløb 
 

11. Evt. 
- Julebelysning i haven, skal vi have et eller andet?. Enten i haven eller på / i SFO 

bygningen. Et juletræ i haven. Det synes vi, at der skal.  Morten arbejder 
videre med det.  

- Skolen er med til cykeldagen i Vilsted på lørdag, med nogle poster på ruten.  
- Gitte vil gerne sende vores byggeri ind til en konkurrence om forbedringer af 

undervisningsmiljø.  
 
 
 

 
 


