
 Vilsted Friskole 

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

 

6. januar 2021 

 

Dagsorden til bestyrelsesmødet onsdag d. 13. januar 2021 kl. 18.30 

 

Afbud: Ikke noget afbud - Hele bestyrelsen er samlet  

Referent : Andreas Lynnerup 

 

1. Godkendelse af referat 

 

2. Orientering: 

Formand - intet at berette  

Skoleleder 

- Der er en god stemning i med hjemme/nødundervisning  

- Der er stor fokus på arbejdsmiljøet 

- Lærerne har mulighed for arbejde hjemme eller møde på skolen 

- Der er få børn, i nødpasning som deltager i undervisningen som andre   

 

Kasserer – gennemgang af balance - Regnskabet er klar om en mdr.  

 

Lærer Pernille 

-  Børnene er glade undervisningen, når nu omstændighederne er som de er, der er nogle IT 

problemer indimellem men det løser sig 

- Lærerne tager gerne imod forslag til ændringer i den enkel klasse.   

- Der er en kontrol med hvilke børn der deltager og ikke deltager. Klasselæreren kontakter 

forældre hvor elever udebliver   

 

SFO-leder  

- mellem 1-3 er i nødpasning  

- Der bliver holdt afstand trods det lave antal nødpasning  

 

Orientering fra udvalg 

- Der bliver malet i indgangspartiet af Svend.  

 

 

3. Budget 2021 godkendes 

- Fremlagt af budget 2021 godkendes enstemmigt  

 

4. Procedure ved manglende betaling af skolepenge 

 - Fremlagt forslag godkendes  

 

 



 Vilsted Friskole 

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

 

5. Minions 

- Storkereden har meddelt, at vi har børnene hele ugen kl. 8-11.  

- Minions normeres igen og bliver som forrige år.  

- Der er 9 tilmeldte børn til Minions  

 

 

6. Spørgeskema sendes ud til tidligere elever 

- Spørgeskema tilpasses lidt og udsendes. (Dorte ser på det) 

- Forslag  Kasper opfordrer til at få eleverne til at besvare spørgeskemaet, Sonja sender mail 

til forældre. Der sendes ud til afgangselever fra 7 og 8 klasse 

 

 

7. Generalforsamling 

 - Vi fastholder (foreløbigt) afholdelse d. 21. april.   

- Der er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg som på nuværende tidspunkt ønsker at genopstille.  

- Hvis der er nogle forældre der ønsker at opstille til bestyrelse kan man henvende sig til Sonja eller 

et bestyrelsemedlem for mere information (skrives i ugebrev, når det nærmer sig) 

 

8. Stort Forældremøde 

 - Afholdes sammen med Generalforsamling den 21 april. Tema bliver struktur for det nye 

skoleår. 

 

9. Nyt fra bestyrelsen til ugebrevet.  

- Intet at tilføje  

 

10. Evt. 

- BBR skal tilrettes i forhold imellem Skole og storkereden. Gitte og Jens undersøger og retter 

sagen.   

 

11. Udmøntning af medarbejderreduktion – Kun bestyrelsen, skolelederen og souschef deltager 

- Der er ikke skrevet referat til dette punkt.  

 

 


