Referat
Bestyrelsesmøde Midtdjurs Friskole den 25. marts 2019, kl. 18.30 – 21.00
Tilstede: Henning, Tina, Jesper, Ulla, Christine, Kirstine, Sanne, og Henrik
Afbud: Vicky
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden og referat
Godkendt
2. Punkter fra sidst (kan evt. skydes til de relevante punkter nedenfor)
Opfølgning på pris vedr. pavillonen som evt. skal bruges til undervisning - Christine
3. Faste punkter – husk at gennemlæse punkterne så vi kan nøjes med at tage de punkter der er
spørgsmål eller kommentarer til
Hvem
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Midtdjurs Friskole
Evt. ændringer ift. budget
Nye fripladser

Revisoren mener vores budget er fornuftigt
En familie skal til at søge på ny. Der er tolkemøde i starten af
april hvor de får at vide hvad de skal gøre for at opretholde
deres friplads
Opfølgning på fripladser
Restancer
Restancen på 6000,- er nu minimeret til ca 4000,Indmeldelse af elever
15 børn starter i TSFO 1. april, så vi ender med 92 elever pr.
1. april.
Der er indskrevet en fra Trustrup. 1 fra Cypern ikke afklaret.
(Familie der vender tilbage til Danmark)
Udmeldelse af elever
En pige skifter pr. 1. april til Marienhoff gr. mangel på piger
Nye medlemmer af skolekredsen Er der områder hvor
Pt. er der ro på – men enkelte elever fylder for meget på
medarbejderne er pressede?
nuværende tidspunkt. Her er der tæt kontakt til hjemmene,
men det tager mere tid end der kan forventes i forhold til
normal forældrekontakt.
Overarbejde og afspadsering – En medarbejder arbejder på at nedbringe sine timer bla.
hvor meget er opsparet?
gennem noget ferie og forlænget weekend.
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Årshjul: Fremlæggelse af skema
for næste år
Årshjul: Fordeling af elever og
lærere

Vi skal have lokalaftalen på plads før vi kan komme videre
med en fagfordeling.
Afhænger af ovenstående for lærerene, og ellers bibeholdes
de klasser vi kender nu. Dog bliver Lilla til Rød og kommer til
at rumme 11 elever (og måske nogle på vej der ikke er
afklaret endnu) Der er evt. to som evt. skal gå om.
Årshjul: Lejrskole
Vi planlægger torsdag den 21. marts detaljerne omkring de
praktiske ting. Der er lavet tidsplan og aktivitetsplan.
Rollespillerne deltager to eftermiddage, og aftener for de
ældste derude, forud for vores store projekt til skolefesten.
Årshjul: Skolefest
Anderledes fest hvor alle skal deltage i et rollespil, hvor der
kommer Game mastere udefra til at styre slagets gang.
Rollespilsforeningen har søgt et sponsorat til dette
arrangement og har fået kr. 90.000,- til at lave kostumer og
dragter for. Vi er med til at udvikle et koncept, de kan tilbyde
andre skoler efter os.
Årshjul: Temauger
Se ovenstående.
Årshjul: Gennemgang af økonomi Regnskabet er afsluttet, og skal underskrives af bestyrelsen,
og budget
når det kommer fra revisoren.
Årshjul: Evalueringer/test og
Der bestilles test inden påske – så de ligger klar til at blive
læringsniveauer
taget i ugerne efter påske. Resultaterne formidles til
hjemmene på skole/hjemsamtalerne i foråret.
Årshjul: Liste over
Vi har måske en jobtræner/afklaringsforløbsperson på vej til
arbejdsopgaver i ugebrev og på at løse små opgaver i få timer om ugen. Han hedder Silvano
Facebook
og er udfordret på sin fysik.
Jeg har sendt liste til Ulla – og har vist et par opgaver mere
som hun ikke har fået.
Databeskyttelsesforordningen og Der er nu ryddet helt op i den administrationscomputer den
procedurer
tidligere skoleleder brugte. Dette betyder, at der heller ikke
ligger ”forbudte” ting på den
Børnehuset Solbærkrogen
Evt. ændringer ift. budget
Børnetal i børnehave
20 børn pr 1. april (25 pr 1. august)
Der er flere forespørgsler, som vi ikke kender udslaget af
endnu.
Børnetal i vuggestue
12 børn pr 1.april (11 pr 1.august)
Også her er der forespørgsler.
Er der områder hvor
At vi har fået så mange børn herover giver nogle nødvendige
medarbejderne er pressede?
rokader i Børnehuset. Det vil altid give lidt pres indtil det er
faldet på plads.
2 medarbejdere stopper 1. april, da deres stillinger er
tidsbegrænsede dertil.
Overarbejde og afspadsering – Ikke noget
hvor meget er opsparet?
Restancer
Jytte har udsendt 2 rykkere pr 15. marts. Den ene familie er
der lidt uklarhed om hvem der skal betale, da forældrene for
nyligt er blevet skilt

Leder

Ansættelser
Overbygningen
Status

Alle

Rolig periode og klargøring til næste gangs terminsprøver.
Nogle af 8. klasserne har været i brobygning på forskellige
uddannelsesinstitutioner med vekslende oplevelser. De
elever der er klar til at starte på
ungdomsuddannelser/gymnasium fik noget med derfra.

Jeg har aftalt møde med vores nye lærer til 3. april, så hun kan se skolen og møde de kolleger, der
måtte være her når hun kommer. Hun starter til august. Efter afholdelse af bestyrelsesmødet, har
vedkommende desværre valgt at trække sig. Bestyrelsen arbejder på at finde en anden.
Vi er i gang med at beskrive de elever, som har støttebehov, forud for de møder, der skal afholdes i
foråret med forældrene – så der kan søges støtte til næste skoleår.
Fin bedsteforældredag med stort besøg og fin kritik fra de fremmødte.
Er der ikke noget vi skal søge støtte til hos Sparekassen? Vi kan ikke nå at søge i denne omgang, men
vi vil være opmærksomme på at få søgt til efteråret.

4. Siden sidst – korte input
5. Orientering fra skoleledelsen
Der er to praktikanter i huset i de næste 3 uger. De kommer fra det frie lærerseminar i Ollerup. Der
er på nuværende tidspunkt modtaget 3 ansøgninger til den ledige stilling som skoleleder.
Der er igangsat oprydning/udsmidning af gammelt undervisningsmateriale.

Vi har et stort vikarforbrug, hvilket Fordelingssekretariatet har bemærket. Der får vi kun tilskud til
langtidssygemeldte og §56 (altså kroniske lidelser med speciel aftale med kommunen). Det de ville
med deres henvendelse var at spørge til hvorfor vi pludselig havde 3 langtidssygemeldte som
tærede på deres kasse. Christine har givet forklaring på årsagen til de 3 langtidssygemeldinger, der
har givet stort vikarforbrug. Generelt er der ikke stort sygefravær blandt personalet.
6. Hyggeaften med personalet?

Annika og Gunhild har været på kursus i ”det svære forældresamarbejde”. De har foreslået at få det
som kursus for skolen, børnehuset og de to bestyrelser. Dette følges der op på til næste gang.
(Christine)
Hvis det falder på plads kunne det gøre sig ud for hyggeaftenen med mad.
7. Arbejdslørdag – tovholdere og struktur
Opgaver: Ulla og Christine er i gang med at lave en liste. Der er annonceret på FB. Der hænges
ligeledes en opgaveliste op i aulaen. 1. pause afholdes kl. 11:00. 12:30 er der frokost. Christine tager
sig af forældre, som møder ind efter kl. 09:00.
Kage: 1 enkelt bradepandekage skal søges om i ugebrevet.
Madmor: Camilla står i køkkenet og kommer ligeledes med en kage.
Indkøb: Henrik køber ind som han plejer.
Loftprojektet startes op onsdag inden Påske. Kirstine vil lave lidt mad til dem. Frey står for indkøb af
materialer. Christine sørger for XL beder om vores navn, når vi køber ind på konto. Eller aftaler
anden løsning, så vi har helt styr på hvem, der henter hvad på skolens regning.
8. Skal skolepengene sættes op, delvist til opsparing til skolerejser og delvist til ekstra indtægt til drift?
Bestyrelsen drøftede stigning i skolepenge og hvordan omkostningen skal dækkes til den kommende
tur til Berlin for overbygningen, da det tidligere er lovet, at denne tur var gratis. På næste møde
drøftes egenbetaling på skolerejser for de kommende rejser og de efterfølgende.
Det blev besluttet at skolepengene stiger med kr. 100 og vil de efterfølgende år stige med 2%.
Stigningen sættes i kraft fra august 2019. de 2% er fra august 2020. Der informeres om dette i det
kommende ugebrev.
9. Fælles bestyrelsesmøde med børnehusets forældrebestyrelse
Ulla fra bestyrelsen ytrede ønske om et møde hvor vi bla. drøfter pedelopgaver, så det ikke er
skolens pedelgruppe, som står for det hele. Det ønskes, at Børnehuset også opretter et pedeludvalg.
Mødet er foreslået til september 2019. Henning får aftalt et møde.

10. SFO mad om fredagen
Der er forældre som henvender sig vedr. SFO mad, da det kniber med tid til at lave det, og det er
svært at vurdere hvor meget der skal med mv. Christine taler med Jytte om hvordan SFO’en evt. kan
overtage bespisningen af børnene fremfor forældrene skal skiftes til at tage mad med om fredagen.
Punktet drøftes på næste møde.
11. Pedeludvalg
2 træder/er trådt ud af pedeludvalget, og der er annonceret efter to erstatninger. Der er kommet en
henvendelse fra Dennis (Emma’s far fra blå).
Det er stadig et ønske at få en container til værktøj mv. Ulla følger op på pris.
12. Rengøring
Herunder at APV’en meldte om støv på vandrette flader. (Især på vindueskarme)
Hvis forældre til rengøringen udebliver skal Kirstine have besked. Kirstine laver et skriv til ugebrevet
herom. Støvsuger, som er placeret ved Turkis er i stykker. Støvsugerne trænger generelt til en
gennemgang. Dette sættes på til arbejdslørdagen.
13. PR
Vicky og Christine tager fat i TV2 Østjylland vedr. dækning af rollespillet til skolefesten. Der vil i år
ikke være generalprøve.
14. SFO/Klub
Vibeke og Mette kommer med et udkast i forhold til opsætning af skillevæg i skolekøkkenet.
Den 4. april er der tur til Kraftværket.
15. Eventuelt
Der er stor ros vedr. den nye parkeringsplads mod Ramtenvej.
Det opleves igen at forældre holder foran bommen. (Brandvejen)
Opsætning af parkeringsskiltet bliver igen opsat til arbejdsdagen.

Kommunen kontaktes med henblik på udskiftning af lamper ved Ramtenvej. Ulla kontakter
kommunen herom.
16. Lukket punkt
Kage: Henning tager kage med til næste møde

