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

 

4. august 2021 

 

Dagsorden til bestyrelsesmødet tirsdag d. 10. august 2021 kl. 18.30 

 

Afbud: Andreas 

 

1. Godkendelse af referat - Godkendt 

 

2. Orientering: 

Formand – Der var indkaldt til hovedrengøring, uden særlig succes. 

Skoleleder - Vi har haft 2 gode dage og der er god stemning. Der er blevet udmeldt 2 

elever. Vi indfører madpolitik – vi dropper kageordning, vi opfordrer forældre til at 

begrænse sig i forhold til mængden af søde sager til uddeling ved fødselsdage, samt 

desserter i madpakken. Fra 5. klasse og op er der 1 ”varme” dag pr. uge til madpakker, 

samt det er ikke tilladt for 7. – 9. kl. at medbringe nudler til madpakken. Der fortsættes 

med Covid-19 test tirsdag og fredag, Line hjælper i det omfang der er muligt. Der er 

kommet gode tilbagemeldinger til den nye form for afholdelse af forældremøder. 

Kasserer – Vi ligger hvor vi skal i forhold til budgettet. 

Lærer – Peter – 2 super gode dage, vi kan igen være friskole på den måde vi er vant til og vi 

kan være sammen i fællesskab. Der er positiv stemning i de nye grupper. 

SFO-leder – Ny hverdag, nye opgaver fra Peter til Tanja. Vi er færre medarbejdere, og skal 

lige finde på plads igen. Der planlægges et aftensarrangement til efteråret. Vi havde ca. 6-7 

børn i sommerferien. Til forældremødet var SFO’en åben med stor succes. 

Orientering fra udvalg – Der har været ferie i udvalgene. 

 

3. Bestyrelsens forretningsorden 

 - Gennemgang – Linie med ”kort referat offentliggøres i ugebrevet” fjernes.  

 

4. Arbejdsdag efterår planlægges – Plader ved boldbanen ser træls ud. Hovedrengøring og 

maling. Shelter skal have olie, male kørebane på asfalt, lave kant rundt ved kolbøttestativ, nye 

vinduer i forskolen, nyt tag på hovedbygningen, og faldmåtter ved svævebanen. 

 

5. Rengøringsplan – Gitte får rengøringen af lærerværelse og kontor efter Heidi. 

 

6. Udluftning i Gimle – Der er tung luft dernede. Ulrik finder pris på udluftning, og Gitte 

snakker med Borgerforeningen når prisen foreligger. Støtteforeningen kan yde tilskud. 

 

7. Familiepolitik 

  - gælder den både ind og ud? – Ved indmelding fortsætter vi som tidligere, med 

der indføres ikke noget generelt ved udmelding. 
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8. Forslag om ændring af busplan – Hjemturen vendes, så bussen kører ad Hobrovej først. 

 

9. Brød til formiddagsfrugt – Der går rigtig meget brød til spilde hver dag til formiddagsfrugt, 

da eleverne ikke ønsker brød der er groft eller med kerner i. Der forsøges med uddeling af 

knækbrød, til de elever der ønsker det, samt det giver ikke spild.  

 

10. Nyt fra bestyrelsen til ugebrevet – Påmindelse om arbejdsdag den 1. oktober, ikke længere 

formiddagsbrød, men knækbrød, rengøringstidspunkter og selv sørge for at låse efter 

rengøring. 

 

11. Evt. 

- påmindelse af vores forældre om, at rengøring i hverdagene ikke kan påbegyndes tidligere en kl. 

15.00 på skolen og tidligere end kl. 16.00 i SFO + man selv har ansvaret for at låse efter sig. 

 

Line havde lækkert brød med       

 

Med venlig hilsen Sonja og Dorte. 


