Referat
Bestyrelsesmøde Midtdjurs Friskole den 3. maj 2018, kl. 18.30 – 21
Tilstede: Vicky, Maria, Ulla, Christine, Kirstine, Henrik & Tina
Afbud: Jørgen, Vibeke & Henning
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden og referat
Godkendt
2. Konstituering
Kasserer (pt. Henrik)
Referent/sekretær (pt. Tina)
Pedel- og brand (pt. Ulla)
Rengøring (pt. Kirstine og Vibeke)
PR (pt. Vicky)
Da er ikke blev valgt nye ind i bestyrelsen, blev det besluttet, at alle fortsætter på deres poster
som hidtil.
3. Punkter fra sidst
Kontakt Leif om varmeanlæg m.v. (Henning) Udsat til næste møde, da Henning er syg.
Nye skilte til børnehave og skole (Vicky + Tina) Vicky skriver en mail til børnehaven, med en
deadline for hvornår det skal være besluttet, om de vil ændrer navn på Børnehuset.
Ekstranøgler til rengøring, samt nøgleskab (Henrik + Ulla). Nøglerne er kommet og findes nu i
nøgleskabet. Punktet er hermed lukket.
4. Faste punkter (se skema nedenfor)
Hvem Midtdjurs Friskole
Leder Siden sidst

Indbydelse til lejrskole kommer med
ugebrevet i morgen 4. maj.
Vi har en yderdør, som skiftes.
Jørgen har i dag ringet. Han er blevet
en uge længere end forventet på

sygehuset, pga. hjerteflimmer og
svimmelhed, men forventes udskrevet
snarest.
Inden den 18. maj er det muligt at
søge Energifonden om penge.
Ansøgningsskema er sendt til Vibeke
og Kirstine.
Leder Evt. ændringer ift. budget

Henrik oplyste om enkelte ændringer.

Leder Nye fripladser

Ingen siden sidst

Leder Opfølgning på fripladser

2 fripladser frafalder

Leder Restancer

Der er i øjeblikket 5 restancer, hvoraf
den ene forventes betalt snarest.

Leder Indmeldelse af elever

2 nye børn er på vej ind og 1 er
allerede startet i Blå gruppe.
Ligeledes kommer der en fra Ørum til
nuværende 0. klasse. samt 1 til Blå
gruppe.

Leder Udmeldelse af elever

3 børn og deres familie flytter til
Grenå og 2 flytter til Ryomgård.

Leder Nye medlemmer af skolekredsen

Vi vil tilbyde Børnehusets forældre at
blive medlem af skolekredsen, så de
får mulighed for at komme med på
generalforsamlingen og har
stemmeret. Vi skal huske, at meddele
dette inden næste generalforsamling.

Leder Er der områder hvor medarbejderne er pressede? Samtlige medarbejdere i huset er
presset, for at nå det som en mand
mangler. Gundhild og Sofie tager hver
en dag om ugen i SFO, så Jytte får
mere tid på kontoret. Kollegaerne er
supergode til at aflaste, for at få huset
til at fungere.
Leder Årshjul: Fremlæggelse af skema for næste år

Kun hvis ændringer ift. mødet i marts

Leder Årshjul: Fordeling af elever og lærere

0. kl.:
9 elever
1.-2. kl.: 21 elever
3.-4. kl.: 15 elever
5.-6. kl.: 16 elever
7.-8. kl.: 16 elever

Leder Årshjul: Lejrskole

Hele skolen drager i år til Fjeldholm
lejren. Der sparers penge ved at tage
offentlig transport til Bønnerup hvorfra
eleverne går til lejren. Der er forældre
som har lovet at køre alt bagagen.
Grøn og (Blå) tager torsdag på tur til
Ålborg, hvor de bla. skal se
Forsvarsmuseet. For de resterende
grupper bliver der arrangeret løb, tur

Gunhild
Jesper
Christine
Mathias
Annika/Maria

til stranden samt andre aktiviteter.
Eleverne skal hentes fredag kl. 14.00
Leder Årshjul: Skolefest

14. juni er der skolefest. Det er i år
Jesper og Mathias, som har lavet
teaterstykket og musik dertil.

Leder Årshjul: Temauger

-

Kass. Årshjul: Gennemgang af økonomi og budget

-

Leder Årshjul: Evalueringer/test og læringsniveauer

Tests er igangværende.

Leder Databeskyttelsesforordningen og procedurer
Form.

Formanden og Christine arbejder med
GDPR.

Børnehuset Solbærkrogen
Leder Evt. ændringer ift. budget

-

Leder Børnetal i børnehave

Der er dags dato 23 børn (14 børn
skrevet op fra juni 2018 – juni 2020)
Herudover er der kommet 2 børn.

Leder Børnetal i vuggestue

9 børn

Leder Restancer

1 ud af de 5 restancer nævnt længere
oppe omhandler også Børnehuset.

Leder Ansættelser

-udeladt grundet personoplysninger-

Overbygningen
Alle

Naturfagslokale

Alle

Status

Christine har kontakten med
Frederiksen, som gerne vil i gang i
uge 20, men da der skal lægges gulv
inden, er start udsat til uge 22.
Lokalet forventes færdig 4/6-18.
Der skal sættes alarm op i
naturfagslokalet.

Task Force SFO/Klub
Best.

Status: 26. juni er der møde med SFO personalet

5. Siden sidst – korte input
Christine og rengøringsholdet er blevet enig om at købe lukkede toiletpapirsholdere.
Vicky undersøger mulighed for køb af ”tisseskydeskiver”.
6. Orientering fra skoleledelsen
Dækket under punkt 4.

7. Skemalægning og evt. nyansættelse
Vi mangler en ansat til en fuldtidsstilling. Idræt, engelsk, tysk, værkstedsfag, dobbeltlærer i gul
til dansk. Christine har lavet annoncen og ansøgningsfrist er sat til den 22. maj.
Ansættelsesudvalget består af følgende: Tina, Kirstine, Jesper, Henrik, (Vicky) & (Ulla).
8. Årshjul og/eller folder til forældrene (med arbejdsdag)
ABC til forældre er påbegyndt blandt personalet. Den indeholder alle de ting, som vi tænker
forældrene kunne tænkes at ville vide noget om. Liste over arbejdsopgaver til arbejdslørdag
skal i ugebrevet og på FB i god tid. Det skal meldes ud til forældrene, at de er velkommen til at
komme på andre tidspunkter og udføre nogle opgaver, som ikke nødvendigvis behøver at blive
udført på arbejdslørdagen. Som forsøg skal man tilmelde sig til arbejdslørdagen til september.
Dette sørger Ulla for.
9. Arbejdslørdag – vi skal starte processen så vi kan få bedre opbakning
Dækket under punkt 8.
10. Valg af tilsynsførende (Marianne Warming)
Marianne Warming har givet tilsagn om, hun gerne vil være vores nye tilsynsførende. Da det er
Jørgen, som har haft kontakt med hende, lader det ligge til han er tilbage. Vi har frem til 1.
november til at vælge/godkende hende på en ekstraordinær generalforsamling.
11. Snak under morgensamlingerne
Det er dejligt, at se der er så stor opbakning til morgensamlingerne på skolen. Desværre har vi
oplevet, at forældre sidder og taler sammen og kommenterer på andres børn. Der er rettet en
henvendelse til bestyrelsen herom mundtligt. Ulla tager kontakt til den pågældende forældre og
informerer om, der er taget hånd om sagen.
12. Nyt fra udvalgene: Pedel, rengøring og PR
Pedel: Jack (Viktoria’s far fra Blå gruppe) er trådt ind i pedeludvalget, dog tager familien deres
sidste rengøringstjans. Der er møde 23. maj i pedeludvalget.
Rengøring: Dejligt at der er kommet flere nøgler. Ny rengøringsplan kommer snart op, så
forældrene i god tid kan skrive sig på.

PR: Der skal laves ens skilte til skole og Børnehus. Der er kommet nyt tilbud på skilte, hvor vi
kan spare kr. 1.600,-. Børnehaven taler om evt. at ændre navn til noget andet for at signalere,
at der er startet på et nyt kapitel med sammenlægningen med skolen. Vi ønsker, at få skiltene
op inden 1. august. Vicky formulerer et brev til formanden i Børnehuset og ønsker endelig svar
15. juni 2018.
Siden sidst er der udsendt postkort, og der er kommet positiv respons på kortet. Vi skal huske
også at ligge det op på FB.
13. Børnehusforældre i skolekredsen
Dækket under punkt 4.
14. Eventuelt
Parkering ud mod Ramtenvej (Ulla). Vi har de sidste måneder været generet af
langtidsparkering på vores parkeringsplads, så der ikke er plads til personale og forældre. Det
blev drøftet, at få lavet skilte med skrift om at dette er en privat parkeringsplads. Omkostningen
hertil er mellem kr. 500 – 1.000. Skraldebilen har særskilt aftale og får et skilt(lamineret) til at
ligge i bilens forrude. Det blev besluttet i første omgang at få lavet et skilt. Ulla kontakter
pedeludvalget for at få nogen til at sætte det op.
Fotografering: Fotografering udskydes til efter sommerferien, og billederne vil denne gang blive
taget ude. Vicky sender en dato til Christine.
Overvågning (Ulla): Ulla taler med Henning.
Netforbindelse: Vores net er på nuværende tidspunkt ikke stærkt nok til at kunne klare en
kommende terminsprøve og senere eksamen. Nye I-pads/ pc’ere er ligeledes ved at trænge til
udskiftning. Christine er ved at finde ud af hvad behovet er, og sender det til Kirstine, som vil
forsøge at søge nogle fonde. Jesper er udpeget til IT ansvarlig. Punktet skal på igen efter
sommerferien.
Børnehaven vil gerne have kr. 10.000 – 15.000 til legeplads til de små. Det blev enstemmigt
bestemt at bevilge pengene, da de i forvejen ikke har brugt alle pengene, som var afsat til
renovering af skur. Henrik informerer Ulla herom.
15. Lukket punkt: Lønforhandling til lærerne

Bestyrelsen drøftede lønforhandling til lærerne og SFO personalet. Da dette punkt er lukket, er
der sendt særskilt mail til Henning, som er formand.
Kage næste gang: Christine

