
 Vilsted Friskole 
Troldbjergvej 4, 9670 Løgstør   Tlf. 98676042    Email: mail@vilstedfriskole.dk 

 

3. december 2019 

 

Referat fra bestyrelsesmødet onsdag d. 11. december 2019 kl. 17.30-19.00  

 

Afbud: Ingen 

 

1. Godkendelse af referat – venter til næste møde 

 

2. Orientering: 

Formand 

- Der var lavet skolepatrulje sidste mandag grundet de seneste ’nær-ved’ hændelser i 

morgentrafikken. Der blev taget kontakt til de forældre/børn som viste letsindighed. 

Samtaler foregik i god tone og der blev samtidig udleveret en lille folder for at styrke 

opmærksomheden om trafiksikkerhed. 

Skoleleder 

- Tidligere omtalt reklamefilm bliver en realitet. Holdet bag vil kontakte Sonja og hun vil 

tage opgaven op sammen med Peter S. 

Kasserer 

- Fornuftigt regnskab 

- Der forventes et mindre overskud. Evt. overskud forventes at blive lagt til side til 

bygningsvedligehold og evt. ny legeplads. 

Lærer – Morten 

- Intet at berette, det går generelt godt. 

SFO-leder 

- Bedsteforældredag gik super godt, hvor bla. Svends skur blev brugt som 

dekorationsværksted og der var varm kakao i fritter-haven. Der var ca. 50-60 gæster 

- Ny indretning er så småt påbegyndt 

- Der er tidligere talt om nye SFO-moduler, da de nuværende kræver meget 

administration. Det blev foreslået at udligne de nuværende moduler over de næste 3-4 år, 

hvorefter det er samme pris for alle der er tilmeldt SFO her efter. Prisen ændres ca. 50 

kr. +/-, og udligningen starter i skoleåret 20/21 

Orientering fra udvalg  

- Bygningsvedligehold 

-  Afventer stadig leverandør til at lave asfalt ved indkørsel til Storkereden langs 

Forfatterbygnigen 

- Rengøring 

-  Der er spurgt om hvor meget der skal gøres rent i håndarbejde, der ligger ofte en del 

igangværende projekter. SVAR – der skal IKKE gøres rent i håndarbejde om lørdagen. 

 

3. Evt. 

- Peter O. har talt med kommunen på baggrund af de seneste ’nær-ved’ ulykker. Der kommer 

snart et udspil i forbindelse med projekt ’Sikker skolevej’. 

 

4. Lukket punkt (kun bestyrelsen og skolelederen deltager) 

- Intet referat 

5 Lønforhandlinger (kun bestyrelsesmedlemmerne deltager) 

Intet referat. 


