Referat
Bestyrelsesmøde Midtdjurs Friskole den 22. august 2019, kl. 18.30 – 21
Tilstede: Henrik, Vicky, Christine, Martin, Ulla, Sanne, Henning, Kirstine & Tina
Til stede fra Solbærkrogen: Daniel, Astrid

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden og referat
Godkendt
2. Velkommen til vores nye skoleleder
Det er første møde hvor vores nye leder Martin deltager. Han synes han er blevet taget så
godt imod af alle.
3. Punkter fra sidst (kan evt. skydes til de relevante punkter nedenfor)
* kursus for personale og bestyrelse (á la ”den kompetente forælder”)
Christine oplyste, det er noget vi skal tage stilling til rent økonomisk, da det ligger omkring
kr. 6-8.000 for en aften.
* officep akke til skolen (Henning)
Henning har kigget på office pakke til skolen. Prisen er kr. 7.500. Derudover er der
abonnement, som skal betales årligt. Vi har fået en kontakt hos SkoleIT. Hver elev får en
licens til office pakken. Der er også tilbudt kursus til personalet, men det har vi i første
omgang sagt nej tak til. Hovedårsagen til dette køb er, at der ligger nogle hjælpeværktøjer i
pakken, som kan bruges til eksamen uanset om man er ordblind eller ej.
4. Faste punkter – husk at gennemlæse punkterne så vi kan nøjes med at tage de punkter der
er spørgsmål eller kommentarer til
Hvem Midtdjurs Friskole
Leder Evt. ændringer ift. budget

-

Leder Nye fripladser

Ingen

Leder Opfølgning på fripladser

-

Leder Restancer

Mor lover fortsat at afdrage

Leder Indmeldelse af elever

Sif Rød
Oliver Blå
Jonas Grøn
Teis Turkis
Andreas Turkis
Aksel Rød
Kewin på besøg i Gul, men har valgt
ikke at gå på skolen.
Børnetal på 91 elever.

Leder Udmeldelse af elever

Oliver D Grøn skiftet til spc.

Leder Nye medlemmer af skolekredsen

-

Leder Er der områder hvor medarbejderne er pressede? Grundet anonyme
forældrehenvendelser er der
temmelig meget pres på personalet.
Leder Overarbejde og afspadsering – hvor meget er
opsparet?

Jytte nedbringer stadig afspadsering.

Leder Årshjul: Fremlæggelse af skema for næste år

Hvert forår

Leder Årshjul: Fordeling af elever og lærere

Hvert forår

Leder Årshjul: Lejrskole

Turkis tager til Berlin i uge 41
Grøn tager til København, mens de
yngre er på Hummelmosen.

Leder Årshjul: Skolefest

Hvert forår

Leder Årshjul: Temauger

Uge 40-41 Lilla til og med Grøn om
Abstrakt
Turkis afslutter projektopgave og
tager til Berlin.

Leder Årshjul: Gennemgang af økonomi og budget

-

Leder Årshjul: Evalueringer/test og læringsniveauer

Hvert forår

Pedel Årshjul: Liste over arbejdsopgaver i ugebrev og på Listen er klar til mødet
Facebook
Leder Databeskyttelsesforordningen og procedurer

Tages op hvert kvartal

Leder Status på overbygning

Er kommet godt i gang. Det bliver et
stramt år med fast arbejde for børn og
voksne. Amalie er i klassen som fast
støtte. Hun er naturfaglig og
matematisk student.

Leder Status på SFO/Klub / aktiviteter

-

Børnehuset Solbærkrogen

Leder Evt. ændringer ift. budget

Der er ændring i forhold til ansættelse
i børnehaven.

Leder Børnetal i børnehave

24 pr. 1. september

Leder Børnetal i vuggestue

13 pr. 1. september

Leder Er der områder hvor medarbejderne er pressede? Ann er fortsat langtidssygemeldt, og
vi ved ikke hvornår hun kommer
tilbage.
Mette går på barsel til oktober.
Leder Overarbejde og afspadsering – hvor meget er
opsparet?

-

Leder Restancer

-

Leder Ansættelser

Henning redegør for
ansættelsesforløbet

5. Siden sidst – korte input
Christine er blevet skældt ud af skolens nabo, da vores børn larmer. Støtteforeningen har
brugt mange penge til bøger til overbygningen. Der er Stafet for livet i Rønde den 7.
september. Blå, grøn og turkis bliver tilbudt om at gå med. Det koster kr. 50,- at deltage, og
de penge sammen med det der gås ind, går ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse. Dette
informeres der nærmere om i ugebrevet 23. august.
6. Orientering fra skoleledelsen
Joachim er blevet ansat og er kommet godt fra start. På tirsdag skal vi i Ree Park for 1.
gang, men der er desværre kommet en udfordring med gratis bus, da det er blevet utroligt
populært at tage i Ree Park. Der er udvalgsmøde i september, hvor bus til Ree Park for
skolerne bliver drøftet. Martin undersøger andre muligheder, samt om vi kan få
dispensation, og få de busser som aftalt inden kontrakten blev underskrevet med Ree Park.
Den praksis/musiske prøve afholdes i året 20/21. Eleverne skal have 120 timers
undervisning i alt. Vi har valgt at udbyde billedkunst her på skolen. Nogle af
valgfagstimerne og emneugerne trækkes ud, for at de får de timer, de skal have. Det er et
projekt som Ministeriet har skubbet flere gange, så beskrivelse for prøven er stadig ikke på
plads.
29. august er der 20 års fødselsdag i Børnehuset. Vicky og Astrid kigger på PR i
forbindelse hermed.
Henrik, Mathias og Martin har været på cykeltur med Grøn gruppe 21. august.
7. Evaluering på SFO/Klub og børnehuset i sommerferien

Vi flyttede vores SFO børn i Børnehuset i uge 31 i sommerferien. Det gik fint til at begynde
med, men senere på ugen blev SFO børnene flyttet tilbage til skolen, da det gav for meget
larm i Børnehuset. Konklusionen er, at det ikke er hensigtsmæssigt for de små i
Børnehuset og børnene i SFO, så for nuværende er der ikke fælles pasning i ferierne. På
kommende forældremøder vil en repræsentant fra bestyrelsen informere om hvor vigtig det
er, at man husker at melde sine børn til/fra pasning i ferierne.
8. Evaluering på ansættelsesprocedure og fremtidig plan
Bestyrelsen har inden sommerferien haft ansøgt om en ny lærere, og det har vist sig at
mere end en, der har sagt ja tak til stillingen efterfølgende er sprunget fra. Den sidste
sprang fra i sommerferien efter skemaerne var lagt, og det var meldt ud til forældrene. Hele
ansættelsesproceduren blev drøftet. Joachim som har været i praktik på skolen er
efterfølgende blevet ansat.
På næste møde skal proceduren drøftes nærmere.
9. Planlægning, arbejdslørdag
Første arbejdslørdag er 7. september.
Tovholder: Martin siger godmorgen og så tager Ulla over.
Madmor: Ulla spørger Camilla.
Indkøb: Henrik.
Annoncering/indbydelse: Martin/Christine.
Materialeindkøb: Pedelgruppen.
Materialefordeling: Skal ligges frem i Aulaen.
Rengøring: Kirstine kontakter forældre, der skal gøre rent om det er muligt at gøre dette
søndag.
10. Budgetopfølgning
Formanden (Henning) stod for budgetgennemgangen. Der er budgetafvigelser, men der er
en god forklaring herfor. Der er bla. tilskud, som vi først får i næste regnskabsår.
10a. Forældrehenvendelse vedr. rejsepenge
Bestyrelsen har fået et brev fra et forældrepar og en SMS fra en anden forældre vedr.
ovenstående. Bestyrelsen drøftede rejseopsparingen og vedtog, at der indføres en
”indtrapnings ordning” i forhold til hvis man starter på skolen i 5. 6. 7. eller 8. klasse.
Indbetalingen fortsætter til og med 9. klasse. Hvis en elev forlader skolen, udbetales
opsparingen ikke.
Henning udfærdiger et svar til de to forældrepar, hvor han uddyber begrundelsen for vores
beslutning om indbetaling af rejsepenge samt formålet med en rejse i overbygningen.
Dette skal også tilføjes i ABC folderen til nye forældre.

10b. Kursus.
Annika og Gunhild har været på kursus i hvad det er der sker når forældre og ansatte går
galt af hinanden, og hvad man gør for at møde hinanden på en bedre måde.
Bestyrelsen besluttede, at der skal afholdes kursus for personale og bestyrelse i Skole og
Børnehus. Christine undersøger den endelige pris inden kurset bookes.
11. Børnehuset
Ansættelse af pædagogmedhjælper i Børnehuset. Der var en misforståelse om stillingen
kunne besættes, og var derfor allerede lovet væk inden bestyrelsen traf beslutning herom.
Henning har derfor været med på sidste forældrebestyrelsesmøde i Solbærkrogen for at
redegøre for den økonomiske beslutning om i første omgang ikke at ansætte
pædagogmedhjælperen.
For at styrke samarbejdet mellem bestyrelsen i skolen og Børnehuset, er det muligt at en
repræsentant fra bestyrelsen fra Børnehuset kan deltage i bestyrelsesmøderne. Det blev
drøftet at lave en vedtægtsændring, der gør det muligt at Børnehuset får en fast plads i
bestyrelsen. Henning/Martin undersøger muligheden herfor.
12. Brug af ikke-faglært personale til støtte-/undervisningsopgaver
Der er bekymring for om de støttekrævende børn får den rigtige støtte fra ikke-faglært
personale. Skolelederen oplyste, at det er hans opgave at sørge for, at de enkelte elever
får den støtte, de er tildelt.
13. Pedeludvalg
Er dækket under pkt. arbejdslørdag.
14. Rengøring, herunder afklaring af muligheden for fritagelse for rengøring mod påtagelse af
andre opgaver. Også afklaring af om vi har forældre i ”overskud” til ekstra opgaver.
Overføres til næste møde.
15. PR
Postkort skal snart udsendes og skal målrettes Børnehuset. Vicky tager denne med Ulla i
Børnehuset,
16. SFO/Klub
Pkt. streges, da de selv ønsker at varetage turer mv.
17. Eventuelt
Der er mulighed for at deltag i et gratis hjertestarter kursus. Ulla fremsender datoer herfor
for at få booket en endelig dato.
18. Lukket punkt
Kage: Ulla medbringer kage til næste bestyrelsesmøde

