Referat
Bestyrelsesmøde Midtdjurs Friskole den 17. januar 2019, kl. 18.30 – 21
Tilstede: Henning, Tina, Gunhild, Sanne, Christine, Kirstine & Henrik
Afbud: Ulla & Vicky
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden og referat
Godkendt.
2. Punkter fra sidst (kan evt. skydes til de relevante punkter nedenfor)
Tisse skydeskiver er indkøbt. Ulla arrangerer påsætning af disse.
3. Faste punkter, se nedenfor

Hvem
Leder

Midtdjurs Friskole
Evt. ændringer ift. budget

Leder

Nye fripladser

Leder

Opfølgning på fripladser

Henning kontakter Jørgen for at få tilsendt det
påbegyndte budget. Revisoren vil gerne se
budgettet inden 31/1-19.
En ansøgning modtaget, men er afvist, da den ikke
opfylder de af bestyrelsen opstillede kriterier.
-

Leder

Restancer

Leder

Indmeldelse af elever

Leder
Leder
Leder

Udmeldelse af elever
Nye medlemmer af skolekredsen
Er der områder hvor medarbejderne er
pressede?

Leder

Intet nyt på skolen – som sidst
Et barn i børnehaven er der noget rodet historik
omkring hans fremmøde. Han har stort set fuld
friplads, og kommunen siger han skal gå der. Han
møder sporadisk. Forældrene betaler ikke den del
de skal til os på trods af Jyttes ihærdige forsøg på
at få familien til at betale. De skylder 2860,- (633,pr mdr. pr 1.1.19) Der er igen sendt rykker i dag til
begge forældre.
Generelt har vi en fast flok, som skal have en
rykker før de betaler, men så kommer pengene
også fra dem, men det giver arbejde til Jytte.
Får forældrene ikke tilmeldt betaling til
betalingsservice pålægges der et gebyr.
2 søde piger på vej til Blå og Turkis – på besøg i
klasserne fra tirsdag 15. jan.
Overbygningslærerne er forsat pressede gr. store
opgaver og opgaverettelse. Vi kigger pt. på et
forslag til lokalaftale hvor der tillægges ekstra tid
til disse opgaver.

Christine og Annika arbejder på en lokalaftale som
udpensler arbejdsbeskrivelserne, så den enkelte
ved hvor meget tid der må bruges på enkelte
opgaver.
Overarbejde og afspadsering – hvor meget Jytte er i gang med at nedbringe sine timer.
er opsparet?
Christines aftale mangler underskrift, dette sørger
Henning for snarest.
De to lærere, der har haft ekstra timer har fået en
aftale om udbetaling og dels valgt afspadsering.

Leder

Årshjul: Fremlæggelse af skema for næste Det er på ingen måde klar, men en oversigt med
år
forslag til næste års lektionsfordeling er klar til
mødet.
Christine gennemgik forslaget. Antal af lektiecafe
timer er endnu ikke vedtaget. Bestyrelsen
godkendte forslaget.
Christine har spurgt præsten om det ville passe
hende at få 7. Klasse til konfirmationsforberedelse mens 0.-6. klasser skal have
værksted. Dette er for at 7. klasse ikke får for
mange timer, da de også skal deltage i valgfag for
at de kan blive klar til eksamen i praksis/musiske
fag allerede i 8. klasse.

Leder

Årshjul: Fordeling af elever og lærere

Leder

Årshjul: Lejrskole

Leder

Årshjul: Skolefest

Leder

Årshjul: Temauger

Leder

Årshjul: Gennemgang af økonomi og
budget
Årshjul: Evalueringer/test og
læringsniveauer

Leder

Fra august 2019 skal vi bruge en ny lærer. Vi har
modtaget en uopfordret ansøgning. Christine
igangsætter et stillingsopslag.
Pt. 77 og 2 på vej ind. 15 nye TSFO elever 1.4.19.
Vedtages timetalsplanen – bliver der brug for en
lærer mere i huset, dels gr. overbygningens flere
timer og fordi vi skal have 1. klasse til at køre
alene.
Vi arbejder på at få et rollespilsforløb på plads til
dem der er på Hummelmosen, og har ændret så
det bliver Maria og Frederik, der tager til
København. Annika fik for mange arbejdstimer
hvis hun skulle afsted.
Stort projekt i gang sammen med
Rollespilsforeningen i Ryomgård. Arbejdet starter
på lejrskolen.
Næste år har vi lagt to temauger op til
efterårsferien, og indtil videre to teateruger i
foråret. Vi er blevet opmærksomme på, at vi skal
have tjek på eksamensperioderne, for trækkes
idræt som eksamensfag, kan vi ikke beslaglægge
gymnastiksalen til teater, da den så skal bruges af
dem der skal til eksamen til at få planlagt og
afprøvet deres forløb.
Temauge afholdes i uge 40+41 til og med grøn
Projektuge afholdes i uge 39+40 for turkis.
Udlandstur i uge 41.
Hvert forår

Pedel

Årshjul: Liste over arbejdsopgaver i ugebrev Vi er ved at samle sammen til arbejdslørdag. Vi har
og på Facebook
et meget stort ønske om at få gjort noget ved
gangen med gaderoberne i SFO. Fx en anden
gulvbelægning og en havelåge hvor gaderoberne
slutter.

Leder
Form.

Databeskyttelsesforordningen og
procedurer

Leder
Leder
Leder
Leder

Børnehuset Solbærkrogen
Evt. ændringer ift. budget
Børnetal i børnehave
Børnetal i vuggestue
Er der områder hvor medarbejderne er
pressede?

Leder
Leder
Leder

Arbejdslørdag ønskes flyttet til 6/4-19 i forhold til
de kommende konfirmationer. Christine
undersøger om der foregår noget i børnehaven
denne dag inden det sættes i ugebrevet.
Jytte og Christine arbejder på at få lavet en
samtykkeerklæring til forældrene hvori i de kan
sige ja og nej til fx foto, kørsel osv. Vi har fået et
eksemplar af det skema de bruger på Feldballe
Friskole.
Henning kigger på indmeldelsesblanketten på
hjemmesiden.

30
12 + nyt barn per 15.02.19
Personalet føler ikke de er specielt presset på
andet end de udsving, der normalt er i løbet af
året, men fx i julen gjorde tilmeldingen til pasning i
de to dage der var åbent, at der blev sat 3
personaler på til at tage vare på børnene, og så
møder kun et barn i fem timer den ene af dagene.
Ulla har ofte følt sig presset og alene siden skolen
overtog Solbærkrogen, da de lovede møder
mellem leder og afdelingsleder ikke har været
afholdt som lovet. Det har vi nu indført at gøre
hver mandag kl. 9 med dagsorden.
Overarbejde og afspadsering – hvor meget Der er ikke opsparet afspadsering, da det løbende
er opsparet?
afspadseres kort tid efter det er opstået.
Restancer
Se ovenstående
Ansættelser
Ingen ansættelser, men et nyt tiltag fra kommunen
gør vi skal finde ud af hvad vi gør
personalemæssigt, hvis mange børn kommer til at
benytte det nye tilbud om deltidspladser under
barselsorlov.
Overbygningen

Alle

Status

Arbejdsomme elever
Projektopgave i uge 6 – bestyrelsen fik udleveret
materiale ang. vilkår, rammer osv.
Ny vurdering af uddannelsesparatheden af de
elever, der ikke var uddannelsesparate, sker i juni
og indskrives i deres uddannelsesplan hos UU –
min uddannelse.dk
Terminsprøver I dansk, engelsk og matematik
foretages den 20., 21. og 22. maj 2019.
Mundtlig terminsprøve sker 17. og 18. juni I
naturfag og dansk.
Christine har holdt møde med lederen af Feldballe
Friskole for at være sikker på hvad vi skal have styr
på af datoer osv ifbm eksamen. Vi har nu meldt til
Undervisningsministeriet, Friskoleforeningen og
det lokale cencornnetværk, at vi er prøveskole fra
2020. Et par lærere deltager i forårets cencormøde
som observatører.
Rygterne siger, at 8. klasserne skal til fagfaglig
eksamen i 2020 i enten madkundskab eller
håndarbejde og design, men vi har ikke fået
endelige meldinger på hvad regeringen har tænkt
sig i forhold til eksamensform osv.

4. Siden sidst – korte input
Forældre har svært ved at huske, at tage blå futter på når de kommer på skolen.
5. Orientering fra skoleledelsen
20 computere som tidligere er indkøbt i Elgiganten, kan ikke det de skal. Det er nu aftalt, at de tages
retur. Der indkøbes snarest nye.
Nye værkstedsfag opstartes i næste uge.
6. Grøn gruppe og tiltag

Undervisningen kan nu gennemføres i klassen, men der er stadig udfordringer i frikvarter, og på
tidspunkter hvor der ikke er struktur. Christine afholder møde 1 gang om ugen med gruppen. Vi
tager på nuværende tidspunkt ikke flere elever ind i gruppen. Punktet sættes på næste møde.
7. Facebook gruppe til klubben? Emne fra sidste møde
Gruppen er tiltænkt til forældre ifbm. arrangementer i klubben. Kirstine sørger for oprettelsen.
8. Musikskole i musiklokalet
Skolen er kontaktet af musikundervisning.dk. Det er med henblik på privatundervisning i
musiklokalet. Skolen har ikke noget med det at gøre udover at stille lokale til rådighed. Christine
undersøger, om vi som skole også skal stille instrumenter til rådighed. Hvis vi ikke skal det, besluttes
det at sige ja tak til dette.
9. Status på terminsprøver og niveau
Det er ikke alle problemløsningsopgaver, som er rettet. De har været oppe i 9. klasses opgaver. Det
konkluderes at turkis har klaret sig godt taget i betragtning af det er 9. klasses prøver.
I dansk er de bedømt udfra klassetrin. Næste gang skal alle blive siddende i 4 timer, selvom de
mener, de er færdige.
Vi håber, at det næste gang vil være muligt at arbejde i google classroom.
10. Status på fravær blandt eleverne
I Randers Kommune er der fokus på at mindske fraværet på skolerne. Christine oplyste om fraværet
på skolen frem til december. Der er 2 fraværsdage per barn fra august til december. Skolen er
opmærksom på, om der er nogen, der skal holdes mere øje med end andre.
11. Skolefoto
Photocare kommer og tager billeder 30. april. Dette for at dem i Orange også kan være med. Datoen
meldes ud i ugebrevet på fredag. Turkis kommer til at tjene lidt penge ved at samle bestillingerne
sammen og samarbejde med Photocare om det. Disse penge indgår i kassen til deres tur til
udlandet til efteråret.

12. Møde med lærergruppen om overbygningen
Mødet afholdes den 21. februar og starter kl.18:00. Samme dag som næste bestyrelsesmøde.
13. Tilbud om reklamevideo
Vi er kontaktet af ProFilm, som beskæftiger sig med at lave reklamefilm for bla. skoler. Filmen varer
ca. 3-4 minutter og kan lægges på vores hjemmeside, Facebook gruppe mv.
Det koster ikke noget, forudsat der kan findes sponsorkroner. Bestyrelsen besluttede, at bruge
midlerne på postkort mv. på nuværende tidspunkt.
Kirstine foreslog at sætte billederne fra postkortene på Facebook og hjemmeside. Christine
kontakter Vicky for at få billederne tilsendt med henblik på at ligge det op på Facebook.
14. Pedeludvalg
Pedelgruppen sørger for saltning mv.
Der er akustikproblemer i naturfagslokalet. Ulla er ved at indhente tilbud på nyt loft. Henrik
kontakter Peter Høgh med henblik på at få et tilbud herfra. Der skal indhentes min. 2 tilbud af
hensyn til revisionen. Punktet tages op på næste møde.
15. Rengøring
16. PR
Postkort udsendes i uge 7.
17. SFO/Klub
De har lige været ude at svømme i mandags. Dem der ikke tager med skal hentes eller gå med
derud og kigge på. Der skal betales, selvom man ikke går med i vandet.
Der er kommet invitation til LAN party.
Der er købt magnetisk dartspil. De ønsker sig et air hockey spil. Der ledes på den Blå Avis.

18. Eventuelt
7. marts er der bankospil i støtteforeningen.
21. februar afholdes næste bestyrelsesmøde.
19. Lukkede punkter
Kage: Kirstine medbringer kage til næste møde

