
 Vilsted Friskole 

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

 

8. april 2021 

 

Referat af bestyrelsesmødet onsdag d. 9. juni 2021 kl. 18.30 

 

 

Afbud:  ikke nogen  

 

Resultat af konstituering 

- ikke nogle ændringer  

- Dorte hollands - Formand 

- Ulrik Pedersen - Næstformand 

- Gitte Greth Kassere  

- Andreas Lynnerup Referent  

- Line Torp  - Bestyrelsesmedlem  

- Mette Holm Buchardt - Bestyrelsesmedlem  

- Jens Jensen - Bestyrelsesmedlem  

-  

1. Godkendelse af referat 

 

2. Orientering: 

Formand 

 Intet at berette  

Skoleleder  

● Meget glad for arbejdsdagen. Evaluering under punkt 9 

● Der er startet 3 nye elever - dermed er vi de 105 elever pt. der er budgetteret med  

● Forældremøderne med fremlæggelse af  nye undervisningsplaner er vel overstået. 

evaluering under punkt 6. 

● Ferie og fridage er blevet afviklet, og det har været super fint med et par faste meget 

erfarne vikarer, som vi også håber at kunne benytte fremover 

Kasserer 

● Intet at berette 

  

Lærer - Lea 

● Lærergruppen er også meget glade for alle de ting der blev lavet til  arbejdsdagen 

● De er i fuld gang med at planlægge overnatning og lejr. Skolen summer af glæde og 

spænding. 

● Lærerne glæder sig til den nye struktur 

  

SFO-leder  

● intet at berette  
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Orientering fra udvalg  

● Marketing har lavet et annonceret opslag og fået 60003 visninger af den officielle 

  

3. Bestyrelsens forretningsorden 

● Udsættes til næste møde  

 

4. Nedsættelse af udvalg 

- Faste udvalg 

o Vedligeholdelse udvalg  

▪ Jens Jensen  

▪ Ulrik Pedersen  

▪ Line Torp  

 

o Rengøring udvalg  

▪ Dorthe Hollands 

▪ Mette Holm Buchardt 

 

o PR  

▪ Andreas Lynnerup  

▪ Sonja Abrahamsen  

 

o Fundraising-udvalg 

▪ Gitte Greth 

▪ Andreas Lynnerup 

▪ Dorte Hollands 

 

o Udvalg vedr. vedtægtsændringer 

▪ Jens Jensen 

▪ Peter Sølund Røgilds 

 

5. Kreativ facilitering v. Andreas 

● Bestyrelsen arbejder i små grupper med budskab til markedsføring . Resultat sendes 

med næste referat. 

 

6. Forældremøder 

 - Evaluering 

● Der er afholdt forældremøder med offentliggørelse af en  ny gruppestruktur.  

● Det er gået godt og der er overordnet set blevet taget positivt imod den nye struktur. 

Der er forældre som er bekymrede af forskellige årsager, og det arbejdes der med. 

 

7. Forældres loyalitet over for skolens børn og ansatte.  
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● Vi vil have åben og fri skole hvor alle føler sig velkomne. Der skal være en åben og positiv 

dialog fra skole til forældre og fra forældre til skolen. Samt at man som forælder også 

udadtil er loyal overfor skolen.  

 

8. Generalforsamling 

 - Evaluering 

● Regnskabet skal deles ud i udskrevet form 

● Der var rigtig god energi  

 

9. Arbejdsdag forår  

 - Evaluering 

● Stor succes rigtig hyggeligt og god energi  

● Der var en god koordinering af arbejdsopgaver  

● Simple opgaver der var lige til at gå til og finde de rigtig kompentencer  

 

10. Rengøringsplan 

● Der sendes en plan ud efter dette møde  

 

11. Udfordringer vedr. pasning af hinandens børn – Storkereden og Friskolen 

● Punkt diskuteret og nedsat udvalg  

bestående af... 

 

12. Kalender for det kommende skoleår 

● Lærerne har lavet oplæg til kalender for det kommende år 

 

13. Fastlæggelse af mødedage 

● Der er bestyrelsesmøde med hver anden onsdag i mdr.  

● Generalforsamling 20 april 2022 

 

14. Gennemgang af årshjul 

● Gennemgået  

 

15. Godkendelse af busplan 

● Godkendt med rettelser af trykfejl.  

 

16. Nyt fra bestyrelsen til ugebrevet 

● Tusind tak for arbejdsdagen  

 

17. Evt. 

 

 

 


