
 Vilsted Friskole 

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

 

8. april 2021 

 

Referat til bestyrelsesmødet onsdag d. 12. maj 2021 kl. 18.30 

 

Fysisk fremmøde ved Line Torp  

 

Afbud: Mette - Ulrik - Lea (lærer)  

 

1. Godkendelse af referat - Godkendt  

 

2. Orientering: 

Formand  

- Intet at berette  

 

Skoleleder  - 

● Intet noget at referer - alt er intern og personlig relateret  orientering. 

● Der arbejdes på alternativ skoleudflugter. Da COVID sætter en stopper overnatning 

ture. Men lærer arbejder på hel dags udflugter.  

Dette kommer der mere information i Ugebrev når der er afklares.    

● Der kommer en nye vikar Niels Norup, som er en tidligere friskolelærer, som ønsker 

nogle undervisningstimer.  

Dermed kan fastansatte lærer afholde Ferie fridage.   

 

Kasserer  

- Intet at berette  

 

 

Lærer - Lea  

- Har været nødt til at melde fra. intet at berette.   

 

SFO-leder  

- Sommerferie tilmelding er ved at falde på plads. 

- Der er nye personale  

- Mette - er startet i SFO igen da hun er rykket ind i Minions   

- Nanna - onsdag Vikar - lærerstuderende  

- Viktoria - tirsdag Vikar -  

-  Tanja overtager ledelsen af SFO og Peter går tilbage og er 100% lærer igen.  
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Orientering fra udvalg 

- PR er ved at samle lærer beskrivelser og lave en overordnet marketing beskrivelse.  

- Arbejdsudvalget  

- Arbejder på en plan for at skifte tag på hovedbygningen.  

- Det overvejes at søge fondes midlere.  

- Der arbejdes på at lave en helhedsplan for renoveringen af hovedhuset.  

- Vi søger hjælp ved kompetente  og erfaringen fundraisere.   

 

3. Minions 

- Der har været et forældremøde i Minions, hvor de er fortalt om Vilsted friskole og 

friskolebevægelsen samt om Minions forløbet 2021 - COVID forsvarligt.  

- Mette (lærer) er begyndt i Minions forløb.  

- Forældre og børn er glade for at starte forløb.    

- Der er nogle udfordringer i forbindelse med organiseringen. 

- Der skal laves en ny organisationsstruktur for arbejde med minions 2022. 

- Bestyrelsen fra skolen tager kontakt til Storkeredens bestyrelse for en ny 

praktisk struktur næste år.   

 

4. Lukketid SFO om fredagen 

- Forslaget er indsendt af SFO leder 

- Der er ingen børn sidst på dagen om fredagen. 

 - Forslag: Lukketid om fredagen ændres fra august til kl. 15.30. 

- Forslaget vedtages for skole år 2021/2022.  

- Lukketiden revideres efter behov for ønsker for forældre.  

 

5. Generalforsamling 

 - Har vi styr på det hele? 

- Der er styr på alle detaljer.  

 

 

6. Arbejdsdag forår - 4 juni -   

 - Planlægning - Arbejdsudvalget udarbejder en liste og plan. 

- Der er kommet en del forslag og ønsker ind.  

- Der laves en tilmelding formularer og en forsvarlig procedure  

 

7. Rengøringsplan 

-  

 

8. Kreativ facilitering v. Andreas 

- Punkt udgår og fremskyndes til næste møde.   

 

9. Nyt fra bestyrelsen til ugebrevet 
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10. Evt. 

- Vi har stadig nogle mahogni-vinduer liggende hos CBS. Skal de sættes i, eller skal de ligge på 

lager lidt endnu? 

 

Jens har brød med 😊 

 

 

Med venlig hilsen Sonja og Dorte. 


