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Dagsorden til bestyrelsesmødet onsdag d. 11. september 2019 kl. 18.30 

 

Afbud: Ingen 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referat godkendt 

 

2. Orientering: 

Formand 

Der søges dialog med naboen til skolen, om at finde en aftale om opsætning af hegn hvor 

der i dag er betonsten. Opfølges, Dorte er tovholder 

 

Skoleleder 

I uge 20, 2020, afholdes der et arrangement i samarbejde med Himmerlandske Friskoler. 

Der bliver forskellige arrangementer i løbet af ugen sammen med de andre friskoler. 

Gæstende elever fra Duborg skole, enkelte klassetrin, bliver muligvis indkvarteret på skolen. 

Der søges støttemidler til afholdelse af transport- og forplejningsudgifter 

 

Der er mange ansøgninger til ansættelsesudvalget til kommende barselsvikariat. Gitte, Line 

og Mette repræsenterer bestyrelsen 

 

Opfordring fra Svend. Lad gerne vasketøjet efter rengøringsdag ligge til mandag 

 

Skolen har modtaget en ansøgning fra Jobcenteret, der har en flexjobber, som kan gå til 

hånde 1-2 timer dagligt. Sonja får ok til ansættelse, efter nærmere dialog med Jobcenteret og 

samtale med flexjobberen 

 

Skole/hjem samtaler har været drøftet på skolen. Skal de afholdes på skolen eller i hjemmet? 

Der har været svingende deltagelse hvor forældre er udeblevet. Det overvejes om man 

fremadrettet skal lave det som et tilbud med tilmelding. Indeværende skoleår kører som 

tidligere. Indholdet og formen drøftes herunder ’med eller uden børn’, ’én samtale med barn 

og én med forældre’. Oftest sker der alligevel løbende dialog mellem skole og forældre, 

hvor der synes et behov. 

 

Der har fra flere interesserede været ønsker om et kig ind på skolen, særligt den nye 

bygning. Der inviteres til housewarming/åbent hus d. 11. oktober kl. 14.00 – 17.00. Der 

nedsættes et udvalg med henblik på planlægning af dagen. Udvalget består af Line, Gitte og 

Sonja 

 

Kasserer – balance 

Der har været et mindre merforbrug. Årsagen er indkøb / investering i den nye bygning 

 

Lærer – Lis 

D. 22 oktober bliver der arrangeret personaletur. Det bliver en tur til Nibe som sidst. 

 

Planlægning af Halloweenfest er i fuld gang 
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SFO-leder 

Det går godt og personalet kører butikken rigtig godt. Tanja har indført en bagedag hvor 

børnene deltager med stor succes. ’Bag for en sag’ er under planlægning. Vilsted kirke 

bliver igen pyntet op af ’Fritteren’ til høstfest-gudstjeneste. 

 

Der drøftes flere udfordringer med SFO vedr. tilmeldte/ikke tilmeldte, klippekort/ikke 

klippekort, legeaftaler børnene imellem mv. SFO-tider inkl. betalingsmodeller drøftes 

således der tilpasses til næste skoleår 

 

Orientering fra udvalg 

Vedligehold/arbejdsdag 

Jens og Ulrik har været på tur rundt omkring på og i skolen. Der er mangler flere steder, 

men særligt omkring el-tilslutninger skal der ske forbedringer. De kommer på listen til 

arbejdsdag sammen med flere andre punkter. 

Der drøftes ny placering af skraldecontainerne, ingen afklaring. 

Kælderen trænger til en ordentlig oprydning. Der kan blive bestilt container til arbejdsdagen 

alt efter omfang af oprydning. 

Man er i gang med en liste over bygningsdele der skal være opmærksomhed omkring, der 

tænkes i en 5-års plan eller lignende 

 

3. Ny P-plads 

Hvor langt er vi? 

Det har endnu ikke været muligt at træffe ejer af den gl. trælast. Lågen mv. sættes på som en 

opgave til arbejdsdagen 

 

4. Planlægning af arbejdsdag i efteråret 

Arbejdsdag bliver d. 27. september 

Det drøftes om der skal laves en liste med opgaver, hvor man kan skrive sig på den enkelte 

opgave. Der bør dog også være mulighed for blot at dukke op, uden at have skrevet sig på en 

opgave i forvejen.  

Jens sender liste med opgaver til Sonja, som sætter det i ark med henblik på tilmelding. 

Invitation sendes på separat mail, med tilmelding til Dorte 

 

5. Udfordring vedrørende miniSFO-børn 2020 

Storkereden er kommet med en anden løsning end tidligere, da der er behov for at finde en 

ny løsning. Sonja har også fundet løsninger og udfordringen drøftes. Sidst blev der drøftet 

en løsning der hed formiddag på skolen og eftermiddag i Storkereden. Børn der ikke er 

tilmeldt Storkerede, kan fortsætte i SFO. Punktet tages op igen på et efterfølgende 

bestyrelsesmøde 

 

6. Ringeklokke 

Peter har indhentet tilbud på nye ringeklokker. Morten udtaler at det muligvis kan laves selv. 

Han undersøger nærmere. 

 

7. Resultat af skolevejsanalyse 

Resultatet gennemgås. Vesthimmerlands Kommune foreslår ’sidevejsheller’ på Hobrovej, 

det vil skabe opmærksomhed på krydsende fodgængere. Der bliver også foreslået 

standsnings- og parkeringsforbud på Troldbjergvej langs med skolen 
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8. Åben Skole 

Afholdes Torsdag d. 7. november. Punktet tages med til næste møde 

 

9. Medarbejdernes dag 

Dagen er på landsplan kalendersat til d. 5. oktober.  

 

10. Halloweenfest 

31. oktober. Vi gør som vi plejer, planlægning er i gang. 

 

11. Ting vi skal have styr på inden næste møde 

Sonja følger op på udgift vedr. mini-SFO. Sonja: Kælder og loftrum skal gennemgås så 

forældre kan rydde ud på arbejdsdagen, sedler på de ting man vil beholde. Sonja og Jens: sse 

punkt 4. 

 

12. Nyt fra bestyrelsen til ugebrevet 

Orientering om ændret dato for arbejdsdag 

Orientering om Åbent hus d. 11. oktober 

 

13. Evt. 

 

 

Ulrik havde brød med ☺ 

 


