Referat
Bestyrelsesmøde Midtdjurs Friskole den 1. marts 2018, kl. 17.30 - 18.30
Tilstede: Henning, Kirstine, Christine, Tina, Ulla & Vibeke
Afbud: Jørgen, Vicky & Henrik

Dette er et kort bestyrelsesmøde.
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden og referat
Punkter fra sidst (kan evt. skydes til de relevante punkter nedenfor):
Kontakt Leif om varmeanlæg m.v. (Henning)
Overføres til næste møde
Nye skilte til børnehave og skole (Vicky + Tina)
Ulla i børnehaven har talt med Kirstine om evt. navneændring. Punkt overføres til næste
møde
Ekstranøgler til rengøring, samt nøgleskab (Henrik + Ulla)
Ulla kontakter Henrik herom
Skade på telefon ved renovering (Henning)
Håndværkerne synes, det er underligt skaden dukker op så sent, så de har foreslået, at vi
slår halv skade.
Telefonliste til Kirstine (Christine)
Kirstine har modtaget den. Punktet er lukket.
Henning forfatter en tekst til ugebrev om forslag til reparationer/mangler på skolen meldes
til Ulla, som er pedelansvarlig. Er tilføjet i ugebrevet. Punktet lukket.
Opdatering af hjemmesiden: adgangskode (Christine)

Christine får oprettet kode
Tekstudkast til postkort (alle!)
Christine har sendt forslag til Vicky
2. Siden sidst – korte input
I ugen op til generalforsamling er der teaterfestival.
Christine har skaffet 30 ens kontorstole til overbygningen.
Christine har talt med en, som er interesseret i at komme med bud på snerydning.
3. Orientering ved skoleleder
Der har været samtale med 2 børn til 5. klasse.
Der er kommet et barn i 0 fra Kolind skole.
Der er drøftet sprogudvidelse i Grøn gruppe, og de har fået sprog i stedet for
værkstedsundervisningen. BKT inddrages i overbygningen og bruges til undervisning. Der
bliver endvidere tilbudt lektiecafe. Der er planlagt forældremøde 12. marts ang.
overbygningen. 6. marts er der planlagt møde med UU vejlederen. Bibliotek til de større
børn er igangsat. Bøger til de store er mærket med grøn, og må ikke lånes af andre uden
der er givet tilladelse af en lærere. Rie, vores nye sproglærere, er blevet taget godt imod.
4. Sygemelding
Christine og Henning har i dag haft møde med Jørgen. Han starter igen på halv tid med
afgrænset opgaver. Det er aftalt, han er her 2 hele dage om ugen. Han kommer til at stå for
økonomi og persondata registret. Henning kontakter Annika, for at finde ud af hvilke
opgaver/beføjelser, der ligger i en souschef stilling.
5. Generalforsamling
Ny tilsynsførende (forslag fra Christine) Der er nu to navne Christine kan gå videre med.
Bestyrelsesberetning
Annoncering – FB og mail
Fællesspisning – Henrik har aftalt dette med formanden for støtteforeningen (Lone)

Frederik fra SFO passer børn under generalforsamlingen
Kaffe efter generalforsamlingen – Ulla & Tina
Dirigent – Næste møde forslag Thomas (Kaj’s far)
Referent – Tina
6. Arbejdslørdag
7. Naturfagslokale
Der har været afholdt møde i dag. Der er revet det ned som skal ned. Der er kommet
tilbagemeldinger fra Frederiksen. Noget er overslag og andet er fast pris. Vi er kommet
frem til, vi vil have fast tilbud på el. Vi afventer byggetilladelse. Maria har et godt overblik
over hvad lokalet skal indeholde. Henrik har foreslået, at der ligges gulv nu i stedet for
senere. Gruppen vil søge om tilskud fra Distriktsrådet (Henrik/Vibeke)
8. Pedeludvalg
9. Rengøring
10. PR
11. Friplads
Christine har lavet udkast til bevillingsskema vedr. friplads. Henning tilretter kriterierne, og
sender det til endelig godkendelse hos bestyrelsen.
12. Eventuelt

