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

 

30. september 2020 

 

 

Referat fra bestyrelsesmødet onsdag d. 7. oktober 2020  

 

Afbud: Alle deltager  

Referent Andreas 

 

1. Godkendelse af referat 

a. Dette er udskudt til næste møde 

 

2. Orientering: 

Formand: 

 En forældre har henvendt sig og foreslået at forældrerengøring burde aflyses grundet 

COVID-19- 

Beslutning fra Bestyrelsen: Dette er debatteret og vi fastholder den tidligere beslutning 

 

 Skoleleder: 

- NTH reklame skal ned fra Bussen, når den udløber og vores eget navn skal på  - 

igen 

- Julefesten  

o Afholdes uden forældre  

o Lærerne undersøger hvordan der kan  holdes fest  for børnene, og om optoget 

med Brovst pigearde kan afholdes på anden måde.  

o Forårs messen har spurgt om vi vil have en stand 

▪ Vi bestræber os efter deltage sammen med Storkereden 

▪ PR-udvalg udarbejder oplæg til indhold med aktiviteter  

  

Kasserer: 

o Intet nyt 

 

Lærer – Morten: 

- Børnene er meget glade for den nye legeplads 

- Morten orienterer om ny morgensang version  6.0 

 

SFO-leder:  

- SFO svømning starter i uge 43  

o Peter og Kasper prøver at koordinere mellem musik og svømning, som 

falder sammen  

- SFO film eftermiddage starter uge 44  
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Orientering fra udvalg: 

- Pr-udvalg 

Radiospot nedstemmes og der fokuseres på målrette Facebook kampagner   

 

4. Evaluering af arbejdsdag 

- Det var en rigtig god og effektiv dag.  

o Fungerede godt med faste små hold 

- Forbedring  

o Der skal laves en fast koordinator der står i gården og kan guide folk når de 

ankommer 

- Arbejdes udvalget har overblikket over mangelliste 

o Der fokuseres på at færdiggøre Multibanen  og svævebanen samt mindre 

maleopgaver.  

 

 

4. Nedsættelse af udvalg 

- vedligeholdelsesudvalg  

Jens – Ulrik – Line  

- Rengøring  

Dorte – Mette 

- PR. udvalg  

Andreas – Gitte - Sonja  

5. Åben Skole 

 - Kan vi afholde arrangementet, som vi plejer, i denne Corona-tid? 

 Vi laver et åbent hus med tilmelding og uden spisning 

Alle deltager skal tilmelde sig til kontoret med ankomsttidspunkt, hvorefter de kan få 

en rundvisning og en snak med Sonja / lærer / Bestyrelse 

 Sonja laver det endelige oplæg og sender til bestyrelsen  

 

 

6. Bus/transport i det kommende skoleår. 

- Budget forsætter som tidligere år  

 

7. Handleplan i tilfælde af Covid-19 på Vilsted Friskole 

-Handleplan fremlagt af Sonja – Bestyrelsen godkender det interne dokument 

- Ved spørgsmål henvises til Sonja  

 

8. Nyt fra bestyrelsen til ugebrevet 

- intet nyt  

 

 


