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9. oktober 2019 

Referat fra bestyrelsesmødet onsdag d. 9. oktober 2019 kl. 18.30 

 

Afbud: Dorte 

 

1. Godkendelse af referat 

Referat blev godkendt af fremmødte 

 

2. Orientering: 

Formand – fraværende  

 

Skoleleder 

- Storkereden har ytret ønske om at få en lille reklame på friskolebussen. Sonja og Peter 

aftaler nærmere med Minna og aftaler betaling jf. tidligere fastsatte takster 

 

- Emneugen er blevet opprioriteret i år, som forsøg på at engagere eleverne bedre og 

skabe nogle bedre rammer. Det syner som en succes, men der følges op ved evaluering 

efter ugen 

 

- Vores kommende nye lærer har været på besøg og hun glæder sig meget til at komme i 

gang 

 

Kasserer – balance 

- Der er lidt udsving som også blev drøftet på sidste møde. Ellers intet at bemærke 

 

Lærer – Tanja 

- Medarbejderenes dag var en rigtig god oplevelse og det var dejligt med noget 

anerkendelse udover det sædvanlige 

 

- Dejligt med det store ryk der er sket til arbejdsdagen. Svend ligeså 

 

SFO-leder 

- Der er kommet lidt tvivl om aftalen med Storkereden og nødpasning i de uger hvor 

SFO’en er lukket. Der drøftes flere løsningsmuligheder. Det drøftes først i 

Støtteforeningen vedr. deres lejekontrakt med Storkereden, herefter tages det op i 

bestyrelsen igen 

 

- Vi skal snart i gang med ’Bag for en sag’ hvor der støttes til Børnetelefonen. Tanja er 

togholder. Der er kagesalg til børnene i ’Boden’ og forældre har mulighed for at købe 

med hjem 

 

- SFO-svømning starter i uge 43 

 

- Vi vil gerne have malet i SFO’en, det trænger og så vil vi gerne have piftet lidt op 

generelt 

 

Orientering fra udvalg  
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Rengøring 

- Vi skal være opmærksomme på at få rengøringsmidler låst ind i skabet igen efter brug. 

Det smuttede lidt til arbejdsdagen 

 

3. Evaluering af og opfølgning på arbejdsdagen 

- De som havde opgaver der skulle udføres bør være til stede fra start, så de selv kan sætte 

folk i gang. Det kan være svært for andre at sætte noget i værk. Slutoprydning bør måske 

være et punkt til næste gang. 

 

- Der bør være en eller to overordnede tovholdere, som ikke er tilknyttet en specifik 

opgave. De kan hjælpe med div. uforudsete udfordringer, herunder sætte de folk i gang 

som kommer til løbende 

 

- Der kommer en ’miniarbejdsdag’ så der kan lægges fliser nede ved Gimle. Det aftales 

med Vilsted Borgerforening som ligeledes bidrager med hænder. Vi satser på at få det 

udført inden vinter. Gitte er tovholder 

 

4. Aftale med nabo om hegn 

- Ulrik og Michael har talt med naboen om et fælles hegn. Naboen er fremkommet 

med en løsning. Sagen blev drøftet og vi, Ulrik og Michael, kommer med et tilbud 

fra skolens side, med håb om at komme nærmere en fælles løsning 

 

5. Vindmølleprojekt i Malle 

- Efter orienteringsmødet omkring vindmølleprojektet, skønnes det at der kan komme 

nogen og bede om skolens holdning til projektet. Projektet drøftes og om hvorvidt 

skolen kan eller bør forholde sig. Det besluttes at skolen forholder sig neutralt 

 

6. Ny P-plads 

Hvor langt er vi? 

- Peter sætter noget i gang med Svend for at få lavet åbningen, stien derop må komme 

når vi kommer videre med legepladsprojektet. Pt. er der ikke plads på grund af 

rødder, skur og boldbane. Aftale med ejer af den gl. tømmerhandel er på plads 

- Vi skal have fokus på trafik til p-pladsen ved Storkereden, da vi kan forvente der 

kommer flere børn på tværs af indkørslen 

 

7. MiniSFO 2020 

- Der er endnu ikke nyt fra Storkereden. Punktet tages med på næste møde igen 

 

8. Foldedør musik 

- Der er kommet et tilbud på demontering af dørene i Farsø og remontering i væggen 

mellem musik og salen. Derudover er der brug for at få lavet hullet i væggen samt 

nogle timer til at hjælpe med og bære ved demontering OG remontering.  

Det drøftes på lærerværelset og Sonja henter pris på at få lavet hullet. Punktet 

kommer med på næste møde 

 

9. Åben Skole 

Evalueringen af Åben Skole 2018 afstedkom følgende forslag til ændring i aftenens 

program: 
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Kl. 16.00 Forældreinformationsmøde, nye 0. klasse 

Kl. 17.00 Indskrivning + rundvisning 

Kl. 18.00 Spisning 

 

Hvis programmet følges: Hvem laver mad? 

 

Det forventes at der kan være ca. 50 til spisning. Dorte vil gerne være tovholder, men 

mangler nogle hænder til at hjælpe. 

Der påtænkes at være samlet fællesspisning, evt. i salen i den ene ende hvor der er plads til 

børneleg i den anden ende 

 

10. Ting vi skal have styr på inden næste møde 

- Der skal følges op vedr. foldedør jf. pkt. 8 

- Jens prøver at forstærke broen til Storkereden, med henblik på at få miniSFO / en 

førskoleordning op at køre 

 

11. Nyt fra bestyrelsen til ugebrevet 

- Orientering om parkering / kys og farvel på det gl. trælast, for at optimere de 

trafikale udfordringer på Troldbjergvej, særligt om morgenen 

 

12. Evt. 

- Sonja har sendt et brev fra NT-rundt til bestyrelsen 

- Nye forældre kan have svært ved at finde information om dagligdagsting, som eks. 

SFO-svømning. Bør vi orientere mere præcist om ’de ting vi plejer’ og som dermed 

er underforstået? Det er forsøgt at optimere forskellige orienteringer via ugebrevene 

- Ulrik har talt med Ulrik Kjær vedr. bussen som snart skal synes. De vil gerne se den 

igennem. Gitte ser til om hun kan få en god pris på undervognsbehandling 

- Ved eftersyn af alarm har de tilbud en opdatering. Tilbuddet lyder på ca. 57.000 kr. 

 

 

Jens havde brød med ☺ 

 


