Referat
Bestyrelsesmøde Midtdjurs Friskole den 22. marts 2018, kl. 18.30 - 21 - opdateret dagsorden
Tilstede: Christine, Henning, Tina, Vibeke, Kristine & Henrik
Afbud: Ulla, Vicky & Jørgen
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden og referat
Godkendt
Punkter fra sidst (kan evt. skydes til de relevante punkter nedenfor):
Kontakt Leif om varmeanlæg m.v. (Henning)
Overføres til næste gang.
Leif er begyndt at aflæse vand i børnehaven.
Nye skilte til børnehave og skole (Vicky + Tina)
Overføres til næste gang.
Ekstranøgler til rengøring, samt nøgleskab (Henrik + Ulla)
Henning taler med Jytte herom.
Skade på telefon ved renovering (Henning)
Afsluttet.
Opdatering af hjemmesiden; adgangskode (Christine)
Christine og Jytte har fået adgang til hjemmesiden.
2. Siden sidst – korte input
3. Orientering fra skoleledelsen

Der er afholdt møde med kommende TSFO børn. Der starter på nuværende tidspunkt 10
børn.
1 elev er meldt ud. Der er yderligere 3 børn som flytter skole pga. adresseændring.
1 ny elev er startet og endnu en er på prøve. I morgen kommer der ligeledes en på besøg i
blå gruppe.
Vi har budt ind på en teaterfestival. Vi får 6 forestillinger her i huset. Det koster ikke skolen
andet, end vi skal sørge for mørklægning. Opgaven sættes på til arbejdslørdagen.
Christine gennemgik den foreløbig fagfordeling. Skemaet er stadig under udarbejdelse, da
der ikke er sat lærere på alle timerne. Klasselærere er dog fundet til de enkelte grupper,
men tages der forbehold for ændringer:
Lilla – GK
Gul – JL
Blå – CH
Grøn – MB
Turkis – AB
Der mangler en lærer hovedsageligt til engelsk, tysk og idræt. Stillingen skal slås op selvom
vi evt. har en, der kunne være interesseret i stillingen.
4. Optagelse i skolekredsen
Optagelse i skolekredsen er en bestyrelsesbeslutning. Skolekredsen er halvdelen af det
besluttende organ. Skolekredsen er åben for alle, som bestyrelsen godtager. Fremover skal
der et punkt på dagsordenen, om vi har nye medlemmer til skolekredsen.
5. Navneændring af Midtdjurs Friskole og Børnehuset Solbærkrogen
Ved drøftelse af nye skilte til skole og børnehus, er der stillet spørgsmål til navn på både
børnehus og skole. Henning drøfter dette med formanden i børnehuset. Punktet sættes på
dagsordenen til næste møde.
6. Taskforce til udvikling af tilbud i SFO og Klub

SFO og klubtilbud har været et tilbagevendende tema. Vi skal have drøftet, hvad vi gerne
vil med tilbuddet, og hvordan får vi SFO og klub til bedre at hænge sammen. Hvordan
udnyttes ressourcerne bedst både personale og pengemæssigt? Skal vi fx have en
facebook profil til klub og SFO? Personale og de unge mennesker i klubben skal inddrages
i denne proces.
7. Strejke og lockout
Forældrene er igennem ugebrevet blevet orienteret, selvom vi på nuværende tidspunkt ikke
kender det endelige udfald. SFO er åben morgen og eftermiddag.
8. Generalforsamling 18. april
Ny tilsynsførende: En tilsynsførende må max. have 5 skoler, som de er tilsynsførende for.
Der arbejdes stadig på at finde en ny tilsynsførende.
Annoncering: Dagsorden sendes elektronisk 26. marts 2018.
Dirigent: Henning kontakter en herom.
Bestyrelsesberetning: Henning oplæste bestyrelsesberetningen. Efter mødet er der lavet
enkelte ændringer, som bestyrelsen har godkendt.
Regnskab: Det ser ud til, vi kommer ud med et lille overskud. Støttekroner er 6 mdr. bagud,
så disse vil først fremgå af næste årsregnskab. Bestyrelsen godkender årsrapporten. Vi vil
fremover have en opdeling mellem skole og børnehus til intern brug for at følge fordelingen
af udgifter og indtægter.
9. Arbejdslørdag
14. april er der arbejdslørdag kl. 09:00.
Henrik køber ind, som han plejer.
Kirstine bager en kage.
Vibeke er madmor.
Ulla forbereder oversigt over arbejdsopgaver samt initierer evt. indkøb af materialer.

Rengøringsholdet kontaktes med henblik på at opfordre til, at rengøring først foretages
efter endt arbejdslørdag.
10. Naturfagslokale
Der er møde 4. april med Frederiksen for afklaring af hvad der skal laves, hvorefter der
ønskes et fast tilbud. Der skal pilles et vindue ud og indsættes en redningsdør, hvilket er et
krav fra brandmyndighederne. Byggeansøgning er under udarbejdelse og forventes færdig
26. marts. Diverse i lokalet er pillet ned. Der skal indhentes to priser vedr. gulvbelægning.
Der skal efterfølgende søges tilskud hos distriktsrådet og støtteforeningen. Vibeke
udfærdiger en ansøgning.
11. Pedeludvalg
12. Rengøring
13. PR
Der er en ny udsendelse af postkort på vej.
14. Eventuelt
Vi har fået tildelt en UU vejleder.
Efter generalforsamlingen skal vi have overbygning på dagsordenen, da bestyrelsen
ønsker drøftelse af en skarpere profil. Det blev foreslået, at der nedsættes en gruppe til at
drøfte dette.
Rengøringsplan for næste skole år skal hænges op 14. juni ifbm. skolefesten.

Næste møde er 3. maj.
Kage: Henrik

