
 Vilsted Friskole 

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

 

        2. juni 2022 

 

 

Dagsorden til bestyrelsesmødet onsdag d. 8. juni 2022 kl. 18.30 

 

Deltagere. Sonja, Jesper, Ulrik, Gitte, Tanja, Stine, Line, Kasper, Mathilde, Peter 

Afbud: Mette  

 

1. Godkendelse af referat 

 

2. Orientering: 

Formand  

Skoleleder 

- Ny gruppestruktur. Flere ordentlige henvendelser fra forældre, så der er 

arrangereret forældremøder i de klasse, hvor der har været henvendelser fra. 

Ingen bekymring fra lærergruppen ift. til differentiering af undervisning og 

fagligheden (det er det styr på) eller til det sociale liv, men derimod positiv at 

børnene får legekammerater.  

- Bussen skal på værksted i Tørring, og der skal to mand afsted. Jens og Ulrik kører 

den. 

Kasserer - balance 

Lærer  

- Dejligt at have Sonja tilbage – selvom Peter også har gjort det godt.  

- Der er indkøbt spisetelt, som skal bruges til lejren.  

- Lejr og hjemtransport skrives i ugebrev i morgen d. 9/6.  

- Syng-spis-arrangement var meget vellykket 

- God respons fra gæster og elever til afslutning på billedskole og musikskole.  

SFO-leder  

- Ny vikar – Iben – pædagoguddannet.  

- Der skal ikke gøres rent i SFO’ens åbeningstid. Aftales der rengøring om 

fredagen, så skal bestyrelsen lave aftale omkring aflåsning. Ingen rengøring før 

efter kl.15.30 om fredagen.    

 

3. Arbejdsdag 

Evaluering 

- I mål med mange af opgaverne. Der mangler stadig lidt bl.a. håndtag i SFO’en. 

Gittes sedler fungerede godt – dejligt pædagogisk redskab. Alle de tilmeldte kom 

og arbejdede effektivt. Det var en succes!   

 

4. Kalender for skoleåret 2022/2023  

- Dato for Julefest og Lucia ligger ikke fest.  



 Vilsted Friskole 

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

- Bestyrelsesmøde julefrokost d. 9/12.  

- Bestyrelsesmøde i juni 2023 er i den 1. onsdag i måneden.  

 

5. Planlægning af dyrskue 18. juni 

Har vi styr på det hele? 

- Bussen og en mindre pavillon skal køres til Løgstør fredag.  

- Popcornmaskine og stole skal med. Husk kabel til strøm.  

- Der er bestilt linealer med Vilsted Friskole og klistermærker.  

- Aktivitet: Stor fællestegning /maleri.  

 

6. Busplan for det kommende skoleår 

 

7. Fondssøgning 

 

- Til salen og omklædningsrummet. Der arbejdes videre.  

 

8. Nyt fra bestyrelsen til ugebrevet.  

- Lejr – hjemtransport 

- Vagter til dyrskue. Billetter afhentes på friskolen.  

9. Evt. 

- Rengøring 

- Parkering – man skal fortsat parkere på parkeringspladsen – og ikke ved vejen på 

troldbjergvej om morgenen.  

- Blodbøg skal beskæres kraftigt 

- Dimission – skal meldes ud, at det er en forældreopgave. Gitte laver to-do-liste.  

 

 

Gitte har brød med😊 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Sonja og Jens 


