Referat
Bestyrelsesmøde Midtdjurs Friskole den 23. marts 2017, kl. 18.45 - 21 i lærerværelset
Tilstede: Jørgen, Henning, Vibeke, Tina, Christine, Ulla, Kirstine, Henrik
Afbud: Zieeta
Dagsorden (opdateret 17.03)
1. Godkendelse af dagsorden og referat
Godkendt.
2. Siden sidst – korte input
Se nedenstående punkter.
3. Orientering ved Jørgen
Der har været samtaler med forældrene til TSFO.
Der er stigende interesse for skolen. På tirsdag kommer der forældre på besøg, som har et
barn, der evt. skal starte i 5. klasse. Der har endvidere været 2 hold forældre på besøg. Liv
fra Grøn gruppe er udmeldt.
Jørgen har ansat støtte i TSFO. Nyuddannet pædagog på 20 timer - ansat på timeløn.
Persondataloven er ændret. Jørgen skal på kursus heri til efteråret.
Ministeriet har stillet krav til at hjemmesiden skal ændres. Jørgen har skrevet tilbage til
ministeriet, at vi har foretaget ændringerne.
Jytte har fået ny computer.
Vores tilsynsførende Kurt har været på besøg. Der er kommet nye regler for valg af
tilsynsførende, hvilket betyder der skal vælges en ny til næste års generalforsamling.

Lulu har sidste arbejdsdag på skolen i næste uge.
Henrik finder adresser, på de privatpersoner som holder på skolens parkeringsplads.
Jørgen og Jytte har besluttet at alm. brev bliver erstattet af e-mail.
4. Grupper næste skoleår og evt. nyansættelse
Jørgen gennemgik klassesammensætningen for næste skoleår. Det nuværende elevantal
er 67 for kommende skoleår, hvilket er årsagen til, at der næste år bliver 5 grupper. For at
få det hele til at gå op mangler vi 0,8 lærer. Bestyrelsen besluttede enstemmigt at lade
Jørgen gå videre med at finde en ny lærer.
5. Børnehave – status
Borgmesteren er positiv stemt overfor, at skolen skal drive en privat børnehave. Han har
kontaktet Henning for at høre, hvad vi kan betale for børnehaven. Mandag den 27. marts
om eftermiddagen kommer han på besøg på skolen med henblik på forhandling.
6. Overbygning – status
Informationsmøde afholdes 22. maj. Alle lærerne har besluttet at møde op for, at vise det er
noget, de alle bakker op om.
7. Generalforsamling 19. april
Fællesspisning: Støtteforeningen afholder fællesspisning inden generalforsamlingen – kl.
18:00
Bestyrelsesmedlemmer: Alle 3 der er på valg, er villige til at genopstille.
Suppleanter: Der skal vælges 2 suppleanter.
Ordstyrer: Jørgen er ordstyrer, medmindre andre melder sig.
Underskrift af ledelsesberetning m.m.: Hvis nogen fra bestyrelsen ikke kommer til
generalforsamlingen, skal de underskrive ledelsesberetningen inden generalforsamlingen.
Referent: Tina er referent for skolebestyrelsen.
Kaffe: Bestyrelsen laver kaffe. Kirstine, Tina og Vibeke laver kaffe.
8. Renovering
Tilbud og samlet budget. Jørgen, Henrik og Henning har afholdt møde omkring
renoveringen, hvor tilbuddene blev gennemgået. Der afholdes møde igen den 25. marts
hvor også Per er inviteret.

9. PR
Nye billeder og plakat.
Sidste udsendelse af postkort skete lige efter vinterferien. Der oplevers en stigende
interesse for skolen, og vi tænker tiden nu er inde til at der ændres billede/tekst på
postkortene. Kirstine og Jørgen har tilbudt at kigge på billeder. Vi skipper udsendelse af
postkort i maj. Alle opfordres til at komme med forslag til nye postkort.
10. Arbejdslørdag 22. april
Indkøb af mad og drikke. Henrik køber ind.
Opgaver, fra sidste gang, pedeludvalget og lærerne.
Henrik er kontaktperson på opgaven med tavle og bord i bakkerne.
Frey er kontaktperson på opgaven med nyt tag til bålhytten.
Jytte er kontaktperson på rensning af fliser i baderummene.
Køkkentjans: Vibeke.
11. Placering af byens genforeningssten – møde med distriktsrådet
Der har været afholdt møde med distriktsrådet vedr. evt. flytning af genforeningsstenen til
skolens område. Den kan evt. stilles på græsplænen ved busholdepladsen.
12. Eventuelt
Ferieplan 17/18: Første skoledag bliver 14. august 2017
Messe i Kolind 14. maj: Jørgen hører om vi kan være med uden det koster os noget.
Næste møde afholdes 10. maj 2017.
Kage: Henrik

