Referat
Bestyrelsesmøde Midtdjurs Friskole den 16. januar 2020, kl. 18.30 – 21
Tilstede: Henrik, Martin, Ulla, Henning, Kirstine, Sanne, Vicky, Mathias og Tina
Repræsentanter fra Solbærkrogen: Astrid & Amalie
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 (Martin)
Kursus afholdes den 19/2-20 fra kl. 19:00-21:00
* løsning på vandmængder på Solbærkrogens område (Henrik)
Der er fundet et nyt sted til en faskine, der burde kunne løse problemet. Henrik arbejder
videre på det.
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

Regnskab 2019
Vi har ikke et endeligt resultat endnu.
Der kommer stadig refusioner og der
kommer stadig regninger ind fra
2019.
Driftsresultat lige nu: 568.000 kr.
Budget 2020
I kommende skoleår har vi 5
indmeldte børn i 0. klasse. Det er 4
piger og 1 dreng. Det betyder, at vi
sluser dem ind i Lilla lige så stille i
løbet af forsommeren. Det betyder
også at vores anlæg kan udskydes til
2022.
Jeg vil i dette budgetår vende de
forskellige konti om, så vi går fra en
”klassekonto” til en ”fagkonto”.

Leder Nye fripladser

Der er ingen nye fripladser

Leder Opfølgning på fripladser

-

Leder Restancer

En forælder i skoledelen afvikler på
sin restance. 1230 kr. mangler.
En forælder i skoledelen skylder kr.
3600 fra 2 tidligere måneder.

Leder Indmeldelse af elever

Vi har ikke fået nye indmeldelser.
Men vi har i denne uge haft besøg af
en dreng til 1. klasse.

Leder Udmeldelse af elever

Ingen

Leder Nye medlemmer af skolekredsen

-

Leder Er der områder hvor medarbejderne er pressede? Nej. De er friske og veludhvilede fra
juleferien.
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

Hvert forår

Leder Årshjul: Skolefest

Hvert forår

Leder Årshjul: Temauger

-

Leder Årshjul: Gennemgang af økonomi og budget

-

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

Tidsplan:
7. feb.: Meddelelse om udtræk til
mundtlige prøver til sommer
2. marts: Censorfordelingsmøde
27. april: Offentliggørelse af udtræk
Ultimo april: Sidste
standpunktskarakter
4.-13. maj: Skriftlige prøver
27. maj: Mundtlige prøver starter

Leder Status på SFO/Klub / aktiviteter
Børnehuset Solbærkrogen
Leder Evt. ændringer ift. budget

-

Leder Børnetal i børnehave

-

Leder Børnetal i vuggestue

-

Leder Er der områder hvor medarbejderne er pressede? Leder Overarbejde og afspadsering – hvor meget er
opsparet?

-

Leder Restancer

Der bliver nogenlunde afviklet på den
restance vi har i børnehaven.

Leder Ansættelser

-

4. Siden sidst – korte input
Bordet rundt
•

Det blev forslået at invitere SSP ud på skolen for at tale om alkohol, stoffer mv…..
Martin oplyste, at SSP sender et program ud til foråret, hvor skolen kan booke sig
ind.

•

Arbejdsfredagen har været til stor debat på FB. Martin laver et brev og sender det til
de borgere, som bor inden for den zone, som bliver afspærret ifbm.
arbejdsfredagen.

5. Orientering fra skoleledelsen
Martin vil søge nogle midler hjem til udsmykning af skolen. Fx optimering af udeskolen og
hvordan profilerer vi den. Han vil gerne styrke skolens profil, så den vælges til fordi vi har
noget godt, og ikke kun fordi børnene havde det dårligt, der hvor kom fra.

Martin følger op med banken omkring vores udeskoleområde, da dette er til salg. Skolen er
blevet tilbudt et observatorium.
6. Intrasystem til Solbærkrogen
Der er et ønske om et intrasystem med komme-/gå-modul og produktet “famly” er fundet,
som forældrebestyrelsen mener vil passe godt til Solbærkrogen. Vi skal beslutte om det
skal bevilges (ca. 15.000 pr. år). Udsat til næste møde.
7. Solbærkrogen
Orientering fra Astrid/Daniel
Famly afprøves pt i Solbærkrogen. (Intrasystem)
Vuggestuen er fyldt op.
Der er søgt midler til en ny bålhytte, men har desværre fået afslag.
8. Udbygning eller ombygning
Henning melder om status, Martin fortæller om klassebehov (se også ovenfor) og vi tager
en beslutning om vi går videre nu. Dette bliver først relevant i sommeren 2022.
Henning har talt med en leverandør af pavillon samt en entreprenør ang. ombygning.
Leje af pavillon i 2 år koster ca. kr. 300.000. Renovering vil koste omkring kr. 300.000 dette
incl. facade. Bemærk beløbene er estimeret.
Det blev forslået at lave facaden nu selvom vi ikke skal bruge et ekstra lokale her til
sommer. Dette blev enstemmigt vedtaget i bestyrelsen. Henning indhenter tilbud på dette.
9. Lejrskole og børn der har svært ved at sove ude/væk fra forældrene
Ulla vil gerne have en diskussion om hvordan det tackles i fremtiden
Martin har talt med Vinnie, da hun er blevet uddannet til cool kids vejleder. De har drøftet at
lave et oplæg henvendt til forældre, der har børn, som har svært ved at sove ude.
Martin vil drøfte punktet i lærergruppen.
10. Gårdvagter
Ulla spørger om hvor mange voksne der er ude som gårdvagt, og om det er nok ift. antal
børn og områder der skal dækkes
Ulla har fået en henvendelse fra en forældre vedr. gårdvagter på skolen. Dette set i lyset af
der er stigning i børnetal og skolen har et stort område. Der er altid en gårdvagt i hvert
frikvarter og dette mener Martin er nok på nuværende tidspunkt.
11. Hygiejne, SFO
Ulla vil høre om vi kan gå tilbage til engangsservietter i SFO’en, aht. hygiejnen
Der er igen engang servietter i SFO’en. Martin undersøger ligeledes om der er
engangsservietter i Klubben.

12. Pedeludvalg
Orientering fra Ulla
”Opgaver der samler” Ulla har fået oprettet medlemmerne i pedeludvalget.
Vicky undersøger om vi kan låne en pølsevogn.
Lærerne/Solbærkrogen opfordres til at lave en liste over opgaver til arbejdsdagen.
Lys ved musik skal forbedres.
Der skal søges efter nye til at træde ind i pedeludvalget. Dette vil ske til arbejdsdagen og
via ugebrevet.
13. Rengøring
Orientering fra Kirstine
Der var beskidt, da alle mødte ind efter juleferien.
Der har været et par hold, som er sprunget fra rengøringen. Hvis man udebliver koster det
kr. 1.000,-.
Næste år skal vi have kigget mere på rengøringssetup’et, da der bliver flere og flere
forældrepar til at varetage rengøringen.
14. PR
Orientering fra Vicky
Vicky kom med forslag til fokus ifbm. udsendelse af næste postkort. Hun opfordrede alle til
at komme med flere forslag. Vi skal alle overveje alternativer til postkortene.
Friskolen var repræsenteret i Stafet for Livet sidste år. Vicky foreslog, at skolen tilmelder sig
for på den måde at få noget PR. Dette drøftes på næste møde.
15. Eventuelt

Kage: Henning

