Vilsted Friskole
Troldbjergvej 4, 9670 Løgstør Tlf. 98676042

Email: mail@vilstedfriskole.dk

10. juni 2020
Referat af bestyrelsesmødet onsdag d. 10. juni 2020 kl. 18.30
Afbud:

1. Godkendelse af referat
2. Orientering:
Formand
Skoleleder
- Status på genåbning af skolen
o Fornemmelsen er, at det fungerer godt. Vi glæder os dog til normal skolegang
igen.
- Lejr
o Alle fra 3. Og opefter kommer på lejr.
o 2. Klasse skal nogle dage hjem til Pernille.
o 1. Klasse får en overnatning på skolen
o 0. Klasse skal en hel dag hjem til Mette.
- Dimission
o Vi holder dimission.
o Vi har sendt mail ud til forældrene og mødes med et ”udvalg” i morgen, torsdag.
o Sidste skoledag bliver holdt i anderledes forfatning.
Kasserer
•
Lærer
• Vi roser bestyrelsen for, at skolegården er blevet lukket for indkørsel (Storkereden).
• Skraldespande mv. Vil vi gerne have flyttet tættere på vejen. Der er flere gode
forslag. (Jens, Ulrik og Sonja er i udvalg)
SFO-leder
• De kigger næste skoleår. Tilmeldingssedler bliver send ud i løbet af ugen. Der bliver
lidt nedskæring i personale. Der vægtes god bemanding frem til busafgang.
• 18 børn er meldt til i uge 27
• 15 børn er meldt til i uge 28.
• Der arbejdes på en hemmelig tur i sommerferien.
•
Orientering fra udvalg
- Vedligeholdelsesudvalget: Nyt tag på Friskolehuset (forskolen)?
o To tilbud er fremlagt.
Endelig stilling bliver taget i august, hvor der er overblik over det kommende
skoledår.
-

Legepladsudvalget har holdt møde. De arbejder på at søge penge fra fonde.
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3. Kalender for det kommende skoleår
• Kalender udleveret.
4. Rengøring
- Pris ved ansættelse af rengøringsassistent
- Vi holder øje med nye restrektioner og arbejder ud derfra.
- Dorte er tovholder
5. Gennemgang af årshjul
- Accepteret
6. Busplan godkendes
- Ikke klar, kommer ud på mail.
7. Rengøringsplan
- Den er godkendt med visse ændringer.
8. Mødedage fastlægges
- Vi holder møde den 2. Onsdag i hver måned.
9. Generalforsamling planlægges
- Holdes den 26. August kl. 19:00-20:30
10. Nyt fra bestyrelsen til ugebrevet
- Dato for generalforsamling
- Rengøringsplan i det sidste ugebrev før sommerferien.

11. Evt.
- Sonja: Revisor vil gerne have papirer på, at Storkereden ligger skolens grund, men ikke ejes af
skolen. (Skal bruges administrativt)

Dorte har brød med ☺
Med venlig hilsen Sonja og Dorte.

