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

 

15. april 2020 

Referat til bestyrelsesmødet onsdag d. 15. april 2020 kl. 18.30  

Afbud: Peter O. 

 

 

1. Godkendelse af referat 

Godkendt 

 

2. Orientering: 

Formand – Intet nyt 

Skoleleder – Roser lærerne for at være arbejdsomme, engageret for at få hele skolen klar til 

åbning. De er positive og lykkedes med det de sætter sig for. De supplerer hinanden godt. 

Der har været en henvendelse om indskrivning til kommende 0. klasse. 

Kasserer – gennemgang af balance – Der mangler nogle refusioner, derfor er lærerlønnen 

lidt høj, ellers ikke noget at bemærke. 

Lærer – Helle – De første 2 uger er gået og det kræver tilvænning, uge 3 gik godt og 

tilvænningen til at være tilbage i skolen med de nye regler klarer børnene rigtig godt. 

SFO-leder – lærer af de første 3 dage, og dobbelt bemanding og er godt dækket ind om 

eftermiddagen. Der er god plads i SFO’en. Spørgsmål om det er ok at samle børnene når 

der er under 5 tilbage – det er ok. Behov for nødpasning i sommerferien – Peter sender en 

føler ud for at afdække behovet.  

Orientering fra udvalg – Legepladsudvalg påtænker afgrænsning af den nye sandkasse til 

arbejdsdag. 

Festudvalg – planlægger ny ølsmagning når vi igen må samles. 

 

3. Generalforsamling (Punktet udsættes indtil videre) 

 - De sidste detaljer 

 

4. Regnskab underskrives (Punktet udsættes indtil videre) 

 

5. Deltagelse i dyrskue og byfest i Løgstør (Punktet ikke længere relevant) 

 - Skal vi med i år? 

 - Hvem er tovholder på hvilke opgaver? 

 

6. Det nye skoleår (Punktet udsættes) 

 - Timetal, organisering mm. 

 

7. Skolebus eller ej? – 5 elever har problemer med at komme i skole. Der findes en løsning i 

forhold til hvem der kører bussen. Der kan evt. sættes navneskilte på sæderne hvor eleverne skal 

sidde. 4. og 5. klasse har mulighed for at vente i SFO’en indtil lukketid, hvis det kan afhjælpe 

nogle.  

 

8. Genåbning af skolen – Eleverne skal vaske hænder mange gange, derfor ændres håndvask 

ved ankomst og efter madpakker til at spritte fingre i stedet for.  

 - Status – Parkeringspladsen ved Storkereden er blevet midlertidig lukket. Nanna er 

inde på fuldtid. 
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 - Udfordringer – Det er dyrere at drive skole med den ekstra rengøring, så vi håber på 

nogle refusioner på de ekstra udgifter. Ved sygdom blandt lærer er der 2 scenarier – se 

udleveret materiale.  

 

9. Andres brug af skolen – er det forsvarligt i denne tid? 

 - Lokal dilettantgruppe – det er ikke noget problem, da de ikke øver i denne tid. 

 

 

10. Nyt fra bestyrelsen til ugebrevet – Udmelding om bus, samt rengøring. 

 

11. Evt. – Henvendelse fra forældre om der har været tilfælde af Corona i januar måned, men 

det vurderes ikke sandsynligt.  

 

 

 

Ulrik havde brød med ☺ 

 

 


