Bestyrelsesmøde Midtdjurs Friskole den 21. september 2017, kl. 18.45 - 21 i lærerværelset
Tilstede: Henning, Jørgen, Ulla, Kirstine, Maria, Vibeke, Tina og Henrik
Afbud: Vicky
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden og referat
Godkendt
2. Siden sidst – korte input
Renoveringsprojektet skrider planmæssigt frem.
3. Orientering ved Jørgen
Ny elev i grøn gruppe. Der kommer yderligere en i morgen.
Der kommer snart temauge fra Jord til Bord.
Grøn skal den 2/10-17 til El-museet.
Jørgen K har den 29/9-17 arrangeret en tur for klubben til Kraftværket i Kolind.
Vi har fået en henvendelse ang. et praktikophold på stedet.
4. Økonomisk status, opfølgning
Jørgen gennemgik budgettet for skolen, og det ser ganske fornuftigt ud på nuværende
tidspunkt. Sydbank har ringet og fortalt, at skoler skal til at betale for at have pengene
stående i banken. Kassekreditten skal ligeledes genforhandles.

Jørgen gennemgik ligeledes budgettet for børnehuset. Der er til december 28
børnehavebørn og 6 vuggestuebørn (tæller for 2). Budgettet ser for Børnehuset også
fornuftigt ud.
5. Børnehuset, herunder:
Ventelistepolitik (udkast udsendt)
Personalet skal udvides grundet den positive stigning i børnetallet. Der er behov for en
stilling på 30 timer. Det blev drøftet om fordelene ved evt. at ansættes en pædagog, som
kan have timer i SFO og Børnehuset. Bestyrelsen besluttede enstemmigt, at igangsætte
annoncering af en, som kan deles mellem Børnehus og Skole. Jørgen taler med Ulla
herom. Børnehuset ønsker terrassen overdækket så barnevognene kan stå der. Det vil
kunne gøres for ca. kr. 50.000. Dette blev enstemmigt bestemt i bestyrelsen. Ligeledes
ønsker de normeringen for vuggestue udvidet. Der er en super god stemning hos
personalet i Børnehuset.
Der blev holdt fælles personalemøde i Børnehuset, hvor Jørgen lavede mad☺ Der var en
god stemning og masser af ideer om hvordan der kan samarbejdes på tværs.
Næste bestyrelsesmøde holdes 26/10 fra kl. 18:00 til 19:00 i Børnehuset. Efterfølgende går
bestyrelserne hvert til sit. Jørgen, Henning, Morten og Ulla laver dagsorden.
Grundet den stigende interesse, er der behov for en venteliste. Jørgen fremlagde et udkast,
som blev godkendt. Dette bliver lagt ud på hjemmesiden.
6. Input til sektorplan (indbydelse fra kommunen udsendt) Punktet slettes.
7. Pedeludvalg, herunder:
Snerydning, tilbud
Der er indhentet tilbud. Første tilbud var for dyrt. Der er senere kommet andet tilbud for
rydning pr. gang og ligeledes et for en sæson. Det blev besluttet, at Henrik og Geo tager
snerydning i kommende vinter begge steder og slipper lettere til sommer. Hvis det bliver for
meget for dem, tager vi det op igen.
8. Arbejdslørdag, opfølgning
Det var en fantastisk dag og der blev lavet en hel masse. En af byens borgere har spurgt
ind til, om træerne ved den lille parkeringsplads kunne blive skåret ned. Endvidere blev det

drøftet, at det vil være en god ide at udvide samme parkeringsplads. Bålhytten bliver
færdiggjort, når vejret tillader det. Der er en kontakt på gangen hen mod klubben, som skal
laves. Ligeledes er der en ledning som hænger i barbierummet. Jørgen sørger for at
bestille en elektriker til at ordre det.
9. Rengøring, herunder:
Procedure for kontrol af rengøringskvalitet, samt opfølgning ved forglemmelser:
Henning opfordrer personalet til at kaste et blik på kvaliteten af rengøringen. Observeres
der noget, skal de kontakte den rengøringsansvarlige i bestyrelsen. Henning laver et udkast
til denne procedure. Herefter sættes det i ugebrevet og vedlægges rengøringsoversigten.
Henning har ligeledes lavet en guide til hvordan får man støvsugeren til at fungere.

Fortsættes nuværende ordning, ansættelse eller rengøringsvirksomhed? Jørgen har lavet
en udregning, på hvad det koster, at få ansat en rengøringsassistent. Ulla har fået
indhentet et tilbud fra firmaet Rent Hjem, som er billigere. Rengøring af skole en gang om
ugen koster kr.,- om måneden. For rengøring hver dag i Børnehuset koster det kr. om
måneden. Ulla indhenter yderligere et tilbud til sammenligning inden næste
bestyrelsesmøde. Punktet sættes på agendaen til næste møde.
10. Overbygning, herunder:
Endelig afklaring af ny placering til dagplejen?
Dagplejen har været svær at placere i forhold til, at rummet skal inddrages til natur og
teknikrum. Det store rum i børnehaven kan bruges til dagplejen og vuggestuebørnene.
Jørgen tager det op med Ulla. Alternativt kan de være i klubben.
Fondsansøgninger:
Jørgen har skrevet en ansøgning til Sparekasse Fonden.
Hektor’s mor er ved at finde nogle vi kan søge penge hos til udstyr til fysik/kemi.
Alle opfordres til at komme med bud på fonde, hvor der kan søge penge. Maersk Fonden
og LaCour fonden blev nævnt.
Jørgen laver et budget for rummet, når vi har haft besøg af konsulenten.

Vibeke har nogle kontakter, der kan gøres brug af, hvis overbygningen vælger at tage på
studietur til Berlin.
11. Renovering
12. PR
13. Eventuelt
Der er de senere år ikke afholdt Kronprins Frederik Cup. Jørgen tager dette op med med
SFO personalet.
Jørgen har desuden udsendt et udkast til personale- og lønpolitik. Formanden vurderede,
at vi først skal tage dette på et senere møde, hvor der vil være mere tid til diskussionerne.
Kage: Vibeke medbringer kage til næste mødeଇ

