Referat
Bestyrelsesmøde Midtdjurs Friskole den 24. oktober 2019, kl. 18.30 – 21
Tilstede: Henning, Martin, Sanne, Tina, Ulla, Henrik & Jesper
Tilstede fra Solbærkrogen: Astrid
Fravær: Kirstine &Vicky

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden og referat
Godkendt.
2. Punkter fra sidst (kan evt. skydes til de relevante punkter nedenfor)
* kursus for personale og bestyrelse, dato
•

Indkøb af sneskovl og salt til Solbærkrogen (Ulla) Er indkøbt og afleveret i
Solbærkrogen.

•

Liste med opgaver til forældre, som ikke havde mulighed for at komme til
arbejdslørdag (Ulla) – der findes en portal som hedder ”Opgaver der Samler”. Martin
er ved at undersøge, om det er noget vi skal prøve. Hvis vi vælger dette, kan forældre
henvende sig til pedeludvalget for opgaver, såfremt de ønsker at lave noget på skolen
og ikke havde mulighed for at deltage på arbejdslørdagen.

•

Fælles arbejdslørdag med Børnehuset til foråret (Martin) – Solbærkrogen afholder
også arbejdsdag den 17. april 2020, så der arbejdes videre med en fælles arbejdsdag.

•

Foredrag (Ulla) Det arbejdes der videre med sammen med Støtteforeningen.

3. 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

Skal vi placere vores aktiver i flere
banker? Der er i øjeblikket minus
renter i flere banker. Det blev
foreslået at indhente et tilbud fra
Sparekassen Djursland. Dette sørger
Martin for sammen med lukning af
vores kassekredit.

Leder Nye fripladser

-

Leder Opfølgning på fripladser

-

Leder Restancer

-

Leder Indmeldelse af elever

Sara på besøg i Blå og hun ønsker at
starte på skolen

Leder Udmeldelse af elever

-

Leder Nye medlemmer af skolekredsen

-

Leder Er der områder hvor medarbejderne er pressede? Der kommer en rolig periode efter
temauger/projektfremlæggelse og
rejse
Leder Overarbejde og afspadsering – hvor meget er
opsparet?

-

Leder Årshjul: Fremlæggelse af skema for næste år

Hvert forår

Leder Årshjul: Fordeling af elever og lærere

Hvert forår

Leder Årshjul: Lejrskole

0.-5. klasse tager på Hummelmosen.
6.-7. klasse tager til KBH.
8.-9. har eksamensforberedelse

Leder Årshjul: Skolefest

Hvert forår

Leder Årshjul: Temauger

Velbesøgt og gode uger.

Leder Årshjul: Gennemgang af økonomi og budget

Overvejelse om vi fortsat skal have
kassekredit. (det koster 2000 kr.
årligt). Denne opsiges.

Leder Årshjul: Evalueringer/test og læringsniveauer

Hvert forår

Pedel Årshjul: Liste over arbejdsopgaver i ugebrev og på Hvert halve år
Facebook
Leder Databeskyttelsesforordningen og procedurer

Tages op hvert kvartal

Leder Status på overbygninger

Afvikling af projektopgaver gik
forrygende, og eleverne tog arbejdet
meget alvorligt.

Leder Status på SFO/Klub / aktiviteter

Har været ude og svømme, og er ved
at gøre klar til markedsdag.

Børnehuset Solbærkrogen
Leder Evt. ændringer ift. budget

Leder Børnetal i børnehave

25

Leder Børnetal i vuggestue

13

Leder Er der områder hvor medarbejderne er pressede? Medarbejder er kommet på ny
flexordning.
Leder Overarbejde og afspadsering – hvor meget er
opsparet?
Leder Restancer
Leder Ansættelser

Der er ansat to nye i børnehuset.
Årsag er barsel og flere børn.

4. Siden sidst – korte input
Bog med titel ”Broen til fagsproget.” blev anbefalet af Ulla.
5. Orientering fra skoleledelsen
Vi har modtaget udeskolemidler på knap kr. 20.000 fra Nordea Fonden. Der er ligeledes
søgt midler til udeinstrumenter til bakkerne. Martin har fundet omkring 30 fonde, som kunne
være relevant for Friskolen at søge midler fra.
Skolen har modtaget et nyt fjernsyn som sættes op i aulaen. Dette skal bruges som
infoskærm.
6. Orientering fra Solbærkrogen - Astrid/Daniel
Der er rigtig mange børn, hvilket er dejligt.
Astrid fortalte kort om de arrangementer, der er på programmet i løbet af året. Der arbejdes
hårdt på at styrke forældresamarbejdet og fremme fremmødet til de forskellige aktiviteter.
De har fået en ladcykel, og er ved at søge midler til en bålhytte.
”Light” pedeludvalget er oppe at køre og Daniel er tovholder for gruppen.
7. Info vedr. kommende 0. klasse
Der på nuværende tidspunkt 4 børn, som går ud af Solbærkrogen. De to skal pt. gå på
Friskolen. Der er yderligere 2, som er skrevet ind, og der kommer et hold forældre på
besøg i næste uge. Det er alle piger. Vi skal beslutte, om vi opretter en 0. klasse, som vi
kender, eller lader 0. klasse børnene følge Lilla, hvor der så vil blive 21 børn. Der lukkes
herefter for tilmeldinger til denne gruppe. Fordelen er, vi ikke skal have ansat en ny lærer
og fundet et ekstra klasseværelse. Bestyrelsen spurgte ind til det pædagogiske, da 0.
klasse børn stadig har meget bruge for at lege mv. Martin har udarbejdet en løsning, så der
bliver taget hensyn til dette. Bestyrelsen gav grønt lys for, at det er sådan kommende 0.
klasse kommer til at være.
8. Status på overbygningen

Orientering om hvordan det går med at være klar til eksamener.
Orientering om ”nødplaner” hvis naturfagslokalet bliver sat ud af drift igen, så det ikke
kommer til at stå ubrugeligt i lang tid.
Midt november startes der op med at indmelde børn, der skal op til eksamen med særlige
vilkår. Hvis der opstår noget uventet med lokaler, hvor der skal afholdes eksamen, så vil
Martin kontakte en af de omkringliggende skoler med henblik på at låne et lokale til
afholdelse af eksamen.
9. Ree Park busserne, opfølgning. Påvirker kommunens beslutning i øvrigt adgang til ”Skolen
i virkeligheden”?
Orientering om kommunens beslutninger og om det i øvrigt påvirker vores adgang til
”Skolen i virkeligheden”?
Bestyrelsen besluttede, at der betales for busserne, hvis kommunen ikke længere vil.
Vi har busser frem til og med december 2019.
10. Evt. behov for ny havetraktor, prisoverslag og ansvar for videre forløb
Henrik orienterer hvad han har fundet ud af siden sidst og vi beslutter om vi skal gå videre
med indkøb.
Til foråret har vi brug for en ny. Henrik arbejder videre med at finde en løsning. Punktet
tages op igen efter jul.
11. Forslag til vedtægtsændring, vedr. bestyrelsessammensætningen og Solbærkrogen
(udkast kommer senere)
Henning har udsendt et udkast, men da det er sket sent i forhold til dette møde, udskydes
punktet til næste møde.
12. Pedeludvalg - Orientering fra Ulla
Punktet er dækket under ovenstående punkter.
13. Rengøring - Orientering fra Kirstine
14. PR - Orientering fra Vicky
Da Vicky ikke kunne være tilstede til aftenens møde, kunne Martin oplyse, at postkortene er
trykt, men bliver kr. 1.400,- dyrer da det rammer ”juletrykken”.
15. Eventuelt
•

Der er bestilt 20 nye stole til lilla.

•

Selvbetalt julefrokost for bestyrelsen afholdes hos Ulla. I løbet af uge 44 skal de sidste
have svaret.

Kage: Kirstine

