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8. januar 2020 

Referat fra bestyrelsesmødet onsdag d. 15. januar 2020 kl. 18.30 

 

Afbud: Line 

 

1. Godkendelse af referat 

- Referat fra november og december blev godkendt 

 

2. Orientering: 

Formand 

- Lønforhandling endte ud i en enig aftale 

- Friskoleforeningen har lavet en reklamefilm for danske friskoler – se den 

Skoleleder 

- Planlægning af musical er begyndt 

Kasserer 

- Intet nyt 

Lærer – Mette J 

- Intet 

SFO-leder 

- Frittersvømning, 3. klasse kommer ikke med bus som vanligt. De er velkomne men 

forældre skal selv sørge for kørsel derud efter alm. skoletid. Det gælder fra nu og 

fremover, da de indtil nu har mistet undervisning 

- Fastelavn bliver d. 13. feb. 

- Rummet ved siden af sundhedsplejerske bliver igen inddraget til SFO. Husk rengøring 

Orientering fra udvalg  

- Bygningsvedligehold, der er landet en aftale med naboen om hegn i skel. Vi venter på 

tilbagemelding fra entreprenøren 

- Der søges stadig efter nogen til at male i fritter. Der kommer et par stykker på lørdag. 

Fritteren, eller Svend, sørger for der er ryddet så man kan komme til samt redskaber 

 

3. Godkendelse af budget 

 - Der er lavet tilpasset budget for 2020. Pt. går det lige rundt. Budget godkendt 

 

4. Helleanlæg 

 - Høringssvar 

 - Der er fremsendt forslag til helleanlæg fra kommunen. Der er ikke planlagt 

 fodgængerfelt og vist heller ikke stærk belysning. Sonja sender et svar 

 

5. Forældrebetaling til arrangementer på skolen 

 - En forælder spørger om hvad evt. forældrebetaling til arrangementer går til, da 

 forplejning ofte er medbragt af div. forældre? De bruges til eks. supplement til 

 servering, pynt af sal. og andre forskellige udgifter. Der er tale om ca. 10.000 kr. årligt 

 hvor skolens årlige indtægter pt. er ca. 8.500.000 kr. 

 

6. Ny P-plads 

Hvor langt er vi? 
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- Der er mere i det end blot en låge. Der bør blive etableret en sti først for at løse 

udfordringerne. Ulrik rekvirer en rendegraver mv. Der vil også blive lagt et kabel ud til 

belysning i de mørke timer 

 

7. Målsætninger 

 - Evaluering af målsætningerne for 2019 

 

 Målsætningerne for 2019 var: 

- Planer for skolegård og legeplads 

-  Planer er klar, delvist færdigt 

- Planer for bedre fysiske rammer til lærerne 

-  Vi er i mål 

- Planer for langtidssigtet løsning til scene + tribune 

-  Udfordring med scene er løst, tribune er ikke i mål endnu med en varig løsning 

- Planer for bedre omklædningsfaciliteter  

-  Mål ikke nået 

- Fortsætte med at promovere skolen 

-  Hensigten er opfyldt, men målet ikke nået 

- Arbejde på en vedligeholdelsesplan for bygninger 

-  Målet er ikke fuldt opfyldt 

 

 

 - Opstilling af nye mål for 2020 

 - Gennemførelse af planer for skolegård og legeplads 

 - Varig løsning for tribune 

 - Planlægning af bedre omklædningsfaciliteter 

 - Fortsætte med at promovere skolen 

 - Arbejde på en vedligeholdelsesplan for bygningsmassen 

 - Ordne området foran Gimle, herunder HC-rampe 

 

8. Spørgeskema til tidligere elever sendes ud 

 - Michael varetog opgaven tidligere. Dorte overtager opgaven fremadrettet, Sonja 

 læser det igennem før det bliver sendt ud 

 

9. Planlægning af generalforsamling 

 - Holdes samme dag som storforældremøde onsdag d. 22. april 2020, evt. kl. 19.00. 

 En tidligere lærer har før tilbudt at komme og fortælle om ’gamle dage på Vilsted 

 Friskole’. Jens hører om tilbuddet stadig står ved magt 

 

10. Planlægning af storforældremøde 

 - Hvilke tiltag kan der gøre for at fremme deltagerantallet? Måske en konkurrence 

 klasserne imellem? Punktet tages op igen næste gang 

 

11. Feriekalender 

 - Den kommunale sommerferie er 6 uger og 2 dage og juleferie 1 uge og 5 dage, 

 lærernes forslag er 6 ugers sommerferie og 2 ugers juleferie. Forslaget er 

 vedtaget/godkendt 
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12. Fælles fest/arrangement for bestyrelse og medarbejdere? 

 - Der er foreslået en aktivitet ud af huset eller privat, for på den måde at styrke 

 forholdene. Gastronomi, fysisk aktivitet, kreativt….. Mette og Gitte arrangerer 

 

13. Nyt fra bestyrelsen til ugebrevet 

 - Dato for generalforsamling og storforældremøde, orientering om konkurrence blandt 

 klasserne – højeste procentvise deltagelse 

 

14. Evt. 

 - Mobiltelefonpolitik, hvad er holdningen generelt? Det står på hjemmesiden  

 - Der kommer en ny elev i 1. klasse fra Ranum skole 

 - Der er givet tilskud fra støtteforeningen til mål og div., de mangler at blive indbetalt. 

 Gitte tager det med til støtteforeningen 

 

15. Lukket punkt 

Kun bestyrelsen og skolelederen deltager 

 

Mette havde brød med ☺ 

 


