
 Vilsted Friskole 

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

 

1. september 2021 

 

Referat til bestyrelsesmødet onsdag d. 8. september 2021 kl. 18.30 

 

Afbud:  Gitte Greth og Peter Sølund  

 

1. Godkendelse af referat - Godkendt  

 

2. Orientering: 

Formand 

● Ikke noget at berette  

Skoleleder  

Kasserer 

● Der er afbud fra Gitte Greth 

● Skoleleder præsenterer Saldobalance  

○ Det forventes at årsbudgettet holdes  

Lærer - Morten 

● Det går generelt godt med den nye undervisningsstruktur. Der er løbende evaluering i 

lærerteams og der er løbende tilpasninger.  

● Flere klasser har fået et bedre læringsmiljø efter sammenlægningen 

● Lærerteams fungere rigtig godt   

 

       SFO-leder  

● SFO er ved at få indkørt de nye rutiner blandt personalet, og der er en god dynamik i 

gruppen.  

● Der arbejdes med pynt til høstgudstjenesten  

● Flere aktiviteter er startet op.  

 

Orientering fra udvalg  

● Vedligeholdelsesudvalget  

○ Vinduerne i Friskolehuset er i gang med at blive skiftet.  

○ Udluftning i Gimle, der vil komme en konsulent og komme med en konstruktiv 

løsning på indeklima  

○ Status på nyt tag, på hovedbygningen  

■ Der er flere der har meldt sig ved at hjælpe med at skifte tag.  

■ Det udsættes til foråret, grundet en presset efterårskalender fra flere 

vinkler.  
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3. Samarbejde med Storkereden  

● Der tales om, hvordan vi i fremtiden kan samarbejde med Storkereden f.eks. omkring Minions 

● Der opfordres til at der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter fra 

Vilsted Friskoles bestyrelse og Storkeredens bestyrelse, som kan arbejde videre med en fælles 

plan for samarbejdet.  

 

4. Arbejdsdag efterår planlægges 

● Arbejdsdagen er planlagt til den 1-10 

● Der er indsendes ønsker til arbejdsopgaver fra lærerne 

● Sidste tilmelding den 24-09  

● Udvalget laver en arbejdsplan, og tilmelding koordineres af Dorte 

 

5. Voksen-hest/føl par 

● Ordningen genoptages  

● Sonja laver en liste over nye forældre, som sendes ud til bestyrelsen 

● Rengøringsformænd har ansvaret for at få tilbudt ordningen til de nye forældre, og 

dannet ”par” 

●  Ordningen er omdøbt til “introduktionsordning” 

● Vi følger op på næste møde 

 

6. Åben Skole d. 4/11  

● Start fra 16.00  

● Flere fra forældrebestyrelsen deltager – Dorte, Line og Gitte 

● Lærerne planlægger selve dagen.  

 

7. Medarbejdernes-dag planlægges 

● Planlægges af bestyrelsen  

 

8. Halloweenfest d. 28/10 

● Orientering om afholdelse og planlægning. Festen kommer til at ligne sig selv fra tidligere 

år. 

 

9. Nyt fra bestyrelsen til ugebrevet 

● Kommer i nyhedsbrevet  

 

11. Evt. 

● Biografreklame vedtages at køre et år mere i Løgstør BIO  

 

 


