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

 

8. april 2021 

 

Dagsorden til bestyrelsesmødet onsdag d. 14. april 2021 kl. 18.30 

 

(Mødet afholdes online ligesom sidst.) 

 

Afbud: Andres 

 

1. Godkendelse af referat: 

 

• Referatet er godkendt. 

 

2. Orientering: 

Formand: Intet nyt  

Skoleleder:  

• Corona situation på skolen. To familier ramt.  

• Musik skolen køres måske fremover gennem støtteforeningen pga. problemer med 

aflønning. 

• Pernille er i gang med Grønne gården. Områder opdateres. 

• Minions dækkes af Mette, og 0. kl dækkes af Søren og Morten 

• Der skal findes en ny tilsynsførende. Vi har et par stykker vi skal have kontaktet. 

 

Kasserer – balance:  

• Budget holdes passer meget fint, som forventet efter 1. Kvartal 

 

Lærer – ingen 

• Dejligt at have de store elever tilbage i skolen. 

• 8/9 er i brobygning. Stor spørgelyst fra vores elever 

• Affaldsindsamlings projektet kører godt. 

 

SFO-leder: 

• Fritter er ved at være oppe i børneantal igen. 

• Der påbegyndes snart sommerferie planlægning.  

• Ny vikar i 0. klasse, Mathias. Fungerer godt. Dækker både SFO og skole 

• Orientering fra udvalg 

 

        Udvalg 

• Der har været møde i PR-udvalget. Der er drøftet, FB-side og Andreas vil trække på nogle 

folk ang. opdatering af pr på hjemmeside og FB 
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3. Manglende betaling af skolepenge 

 

Status: Situation gennemgået  

 

 

4. Skolepengebetaling (fortsat fra mødet i marts) 

- Bestyrelsen har godkendt, at skolepengeindbetalingen flyttes til den 1. i den måned, 

betalingen gælder for. Dette effektueres fra begyndelsen af skoleåret 2021/2022, dvs. 

første gang d. 1. august 2021. 

 

5. Generalforsamling og storforældremøde 

- Eftersom der er stor risiko for, at vi den 26. maj (som er den nye dato for 

generalforsamlingen) fortsat ikke må være mange forsamlet, foreslår skolens 

personale, at storforældremødet i stedet afholdes som gruppeforældremøder (de nye 

grupper) umiddelbart inden sommerferien. Det har dels den fordel, at chancen for, at 

antallet af forældre på de enkelte møder ikke overstiger det tilladte forsamlingsantal, 

øges, og at vi på de enkelte møder kan koncentrere os specifikt om ændringerne for de 

pågældende årganges børn og forældre. 

• Der planlægges at afholde 4 møder den  1/6 og 3/6, som så har ekstra fokus på 

den enkelte gruppe. På møderne vil Sonja, Peter, Dorthe, samt evt. et best. 

Medlem ekstra. 

• Ang. general forsamling, vi afventer lidt inden vi melder ud om et er udendørs, 

indendørs eller online. 

• Den 5/5 18:30, holder vi lige et hurtigt online møde ang. generalforsamling 

 

 

6. Arbejdsdag forår  

 - Planlægning 

• Vi afventer og ser hvordan genåbningen kommer til at forløbe. 

 

7. Voksen-hest/føl par 

• Der er ingen behov for evaluering. Da der er meget få nye forældre. 

 

8. Rengøring af vindueskarme og hylder 

 

• Vindueskarme opstrammes i rengøringsholdene, hylder drøftes med lærerne.  

 

9. Nyt fra bestyrelsen til ugebrevet 

• Generalforsamling 26/5, der aftales senere i hvilken form 

• Arbejdsdag den 4/6 

• Forældremøde ændring 
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10. Evt. 

 

 

Vi spiser eget brød       

 

 

Med venlig hilsen Sonja og Dorte. 


