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

 

11. september 2020 

Dagsorden til bestyrelsesmødet onsdag d. 9. september 2020 kl. 18.30 

Afbud: Andreas, Mette B.  

 

 

1. Godkendelse af referat – referatet er godkendt. 

 

2. Orientering: 

Formand – ikke noget nyt. 

Skoleleder – Flere er blevet testet af lærer og elever. Der kommer ny elev i 7. klasse. Lærerne er 

gode til at dække ind, men vi kommer til at bruge flere penge på vikarer. Der bliver ikke så mange 

arrangementer i august og september. Vi havde en god generalforsamling. 

Kasserer – Saldobalancen ser fornuftig ud. 

Lærer – Tanja – flot sensommerfest for børnene, tumler med corona regler ved f.eks. morgensang, 

16 der synger og resten nynner.   

SFO-leder – vi er godt i gang, Julie er vikar og gør det godt.36 tilmeldte + klippekort og 10 på 

modul 4. Der er stille efter busrute 2. Vi bager for en sag i oktober. Vi skal pynte til gudstjeneste 

i september. Vi glæder os til nyt indkøb til legeplads. Vi er ude det meste af dagen, og legetøj delt 

op i dagevis. 

Orientering fra udvalg – Legepladsudvalg – der er styr på den nye legeplads.  

 

3. Arbejdsdag 

 - Legeplads – Ulrik Kjær ordner græsplæne, Sune styrer kant om sandkassen.  

 - Maleropgaver: Forhal, 5. klasse, bord/bænk-sæt, stolper v. salen udvendig 

 - Forplejning 

 - Coronahensyn 

 

4. Godkendelse af revideret budget for 2020 – resultat 65.684,26. 

 

5. Økonomien i det kommende år – 2021 kendte tal er 106 elever fra august. 

 

6. Åben Skole 

 - Planlægning – 5. november, madkundskabsholdet laver mad, reklamere mere – 

vesthimmerland, evt. Radio Nord. Bus reklame, den skal ikke fortsætte. 

 

7. Medarbejdernes dag 

  - Planlægning – 5. okt. 17 pers. inkl. 2 på orlov. Gave fra Hood blomster til lærerne. 

Gitte sørger for kage og gaver. Lave opslag til facebook, og sende besked til rengøringshold om at 

kommentere på opslaget.   

 

8. Lokalløn – ikke til referat. 
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9. Nyt fra bestyrelsen til ugebrevet – arbejdsdag. 

 

10. Evt. – Stakit skal afsluttes – Ulrik finder en løsning og afslutter sagen. 

 

 

Jens har brød med ☺ 

 

Med venlig hilsen Sonja og Dorte. 


