Vilsted Friskole
Troldbjergvej 4, 9670 Løgstør Tlf. 98676042

Email: mail@vilstedfriskole.dk

3. marts 2020
Referat fra bestyrelsesmødet onsdag d. 11. marts 2020 kl. 18.30
Afbud: Peter R. og Gitte

1. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt
2. Orientering:
Formand
Ønsker best. Medlemmer at deltage i årsmøde, bør vi koordinere logi mv.
Skoleleder
En kommende 8. kl.-elev har ønsket fritagelse for tyskundervisning. Der er grundlag for
fritagelse i dette tilfælde, men skoleledelsen opfordres til at erstatte med anden
undervisning, evt. i en anden klasse eller ekstraopgaver i de andre fag
Der er interesse fra en ny familie, om at få deres dreng overflyttet fra en naboskole. Pt.
kører bussen ikke længere end Flejsborg og det kan blive en udfordring hvis ikke der kan
ske afhentning med bussen i det nye skoleår. Vi kan ikke garantere at bussen fremover kan
køre omkring V. Hornum. Sonja taler med familien.
Biografreklamen skal snart fornys. Der er enighed om forlængelse.
COVID-19. Sobja har forsøgt at få kontakt til statens hotline, men uden held. Vi vil gerne
forebygge bedst muligt. Bliver der truffet en generel lukning el. andet kommunalt, bør vi så
følge denne? Umiddelbart ja, men skolen holder sig orienteret dagligt og sammenfatter en
skrivelse til alle forældrene og orienterer derudover løbende i relevant omfang.
Evt. ture ud af huset begrænses i det omfang skolen vurderer det giver god mening.
Kasserer
Gitte er fraværende og punktet flyttes til næste møde.
Lærer – Pernille
Børnene lader til at have nydt musical igen i år og aftenen forløb som planlagt.
Nye gardiner i salen er et kæmpe hit.
Lærergruppen er i gang med forberedelse af skolehjem-samtaler og fagfordeling til næste
år.
SFO-leder (afbud)
Peter er fraværende, punktet flyttes til næste år.
Orientering fra udvalg
Stien op til den y p-plads er færdig og der er sat ny hæk i skolegården.
Der pågår stadig dialog med naboen vedr. hegn, men der er ikke afklaring endnu.
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Nogle af måtterne trænger til udskiftning, de kan evt. suppleres med udvendige støvlebørster
3. Planlægning af generalforsamling og storforældremøde
22. april kl. 19.00 uden spisning. Skolens generalforsamlig gennemføres først efterfulgt af
støtteforeningens generalforsamling. Herefter kommer der to fra Vesthimmerlands
Kommunes SSP-team som fortæller om sociale medier mv.
Vedtægterne skal tilpasses på to punkter. Dorte laver et skriv med ændringen til
generalforsamlingen til 1. behandling.
Der laves konkurrence baseret på deltagerantal. Sonja laver et skriv der kommer med i
ugebrevet.
Ulrik, Mette og Peter er på valg. Ulrik og Mette genopstiller gerne hvis ikke der er andre
interesserede, men det gør Peter ikke. Sonja har modtaget en tilkendegivelse fra en forælder
der gerne vil stille op til bestyrelsen og bestyrelsen har i øvrigt fået to andre henvendelser.
Er der flere der kunne tænke sig at komme i bestyrelsen er de velkomne til at stille op.
4. Fripladser
-

Drøftelse af muligheden for at have et antal hele eller delvise fripladser.

En forælder har spurgt om muligheden for at opnå helt eller delvis friplads for børn i
økonomisk trængte familier. Der er tilfælde på andre friskoler hvor det umiddelbart er
muligt, men vi kender ikke beløbsstørrelsen eller andre evt. forhold.
Punktet tages op igen på næste møde.
5. Spørgeskemaundersøgelse - afgangselever og deres forældre
Dorte har sendt skemaer til de børn som gik ud sidste skoleår. Der kom ikke mange
besvarelser. De besvarelser der kom ind var alle meget positive, vægtning af friskoen,
fagligt og socialt, hvor forældrene svarede 4-5 på en 1-5 skala og fra eleverne ligeledes 4-5
på samme skala.
6. Ny P-plads
Den er færdig og klar til brug. Der laves et skriv i ugebrevet.
7. Musical
- Evaluering af arbejdsopgaver mm.
Bemanding af bod var god.
8. Nyt fra bestyrelsen til ugebrevet
Sonja har notater
9. Evt.

Peter O. havde brød med ☺

