
Referat af bestyrelsesmøde
på Midtdjurs Friskole - ons. d. 17. nov. 2021 kl. 18:30

Til stede: Joachim (lærer), Elisabeth, Jens, Kirstine, Ulla, Maiken, Henning, Carsten, Martin
og Joachim
Fraværende: Morten
Referent: Joachim

1. Godkendelse af dagsorden og referat
Referat og dagsorden godkendt.
Dog er punkter om corona og om børnehusets låge tilføjet dagsordenen (pkt 5 og 8
herunder).

2. Punkter fra sidst
a) Renovering af facade på bibliotek og kælderetage (Henning)

Arbejdet skrider fremad, trods store forsinkelser.
Måske bliver det færdigt i indeværende uge.

b) Tag på gymnastiksalen (Martin)
Håndværkerne er i gang. Det skrider planmæssigt frem.
Der er ingen tegn på skader under taget.

c) Tilbud på legehuse til Solbærkrogen (Ulla/Jens)
Jens har talt m Sundby Savværk.
Sundby Savværk kan lave tre legehuse for 40.000 kr. (inkl. de er givet olie).
De er større end det tilbud, Ulla tidligere har fundet. Til gengæld en anelse dyrere.
Der skal lægges nogle betonfliser med tagpap på under husene som fundament.
Ulla finder nogle 40x40 fliser og tagpap, samt nogle forældre, der vil lægge dem.
Jens kontakter Sundby Savværk - at vi gerne vil tage imod hans tilbud (levering skal
være inden 31. jan 2022 jf. Ullas fondsansøgning).

d) Ansættelse af lærer (Martin)
Jannie Mikkelsen starter 1. dec. 2021.

Mathias har d.d. sagt op med udgangen af januar 2022.
Han har været og er glad for skolen, men vil gerne prøve kræfter med nogle andre
kreative ting.
Der var en kandidat mere til ansættelsesrunden, der passer rigtig fint og også godt
kunne have været ansat.
Martin kontakter hende og spørger, om hun stadig har lyst.
Da hun har søgt og været til samtale, kan hun tilbydes stillingen.
Der er forslag om ansættelse 1. jan 2022. Det vil give et overlap mellem den
nyansatte og Mathias på en måned og dermed god mulighed for overlevering.



e) Ansættelse af pedel (Martin)
Der er ikke slået noget op endnu.
Det kræver traktor-/bilkørekort at køre snerydningsmaskinen mm. Det er nok nødt til
at være et krav til ansættelsen, at vores kommende pedel kan og må kører disse
maskiner.
Martin spørger Karsten, om han vil tage traktorkørekort. (Da vi håber, Karsten vil
søge stillingen).
Martin laver stillingsopslag.

f) Skilte om videoovervågning (Joachim)
Skiltene er købt. Joachim sørger for opsætning.

g) Udendørs belysning på skolen (Martin)
Martin er gæst til møderne i Nimtofte-gruppen ang. midler til landsbyfornyelse.
Belysning på skolen er kommet ind under det.
Det drejer sig om belysning til kommende ramper i skolegården og ved multibanen.
Jyttes mand, John, er elektriker og hjælper Martin med at finde det rigtige.

h) Nye skolemøbler (Martin)
Martin har presset Højer Møbler lidt.
Martin regner med, at det falder på plads.

3. Siden sidst – korte input – bordet rundt
Der går lidt rygter om skolen ifm elever, der skifter skole. Nogle omtaler af skolen
virker til at være positive ift. dette; andre desværre negative.

4. Orientering fra ledelsen (Martin/Ulla)
Eleverne i 3.-7. klasse har i går været i Aarhus Teater og se Alice i Eventyrland.
Joachim (lærer) fortæller at børnene fra Midtdjurs Friskole opførte sig eksemplarisk
på turen - set ift de andre skoleklasser der også var i teatret.

Martin agerer vikar i november (for Maria/Jannie) og har travl. Derfor ikke helt så
meget på kontoret.

Solbærkrogen har fået den nye elcykel. Den har været ude på tur. Det er forrygende.

Der er kommet lidt ro på efter Eva er startet. Hun har lidt følgevirkninger efter corona,
så har pt noget sygdom. Hun er god til at møde børn og forældre. Hun får ros fra
forældre.

Der er bevilliget 2 x 10 timer pr uge til støtte på børn i børnehuset.
Ulla kan ikke få en støttepædagog og har klaget over det hos kommunen.
Derfor bruges støtte-tillægget til personalet i huset og Ulla har ansat ny
pædagogmedhjælper, Johanna, der nu har overtaget efter Nikoline.
Efter jul skal Johanna måske være barselsvikar for Mette J.



5. Corona
Solbærkrogen: hvis vores sogn bliver ramt, hvad gør vi så ift opdeling af børn i huset
mm.?
Kirstine: der er pt ingen “skal”-restriktioner / ingen krav. Der er kun anbefalinger.
Skolen (Martin): skal vi aflyse nogle af vores sociale arrangementer i kalenderen?

Bestyrelsen beslutter at aflyse julefest for familier. Lørdag d. 4. dec. er stadig
skoledag for eleverne.
Der er forslag om at holde skuespil udendørs - eller at optage skuespillet - da nogle
børn allerede er begyndt at glæde sig.
Joachim (lærer) har forslag om at lave fx lip sync-musikvideo med hele skolen.
Martin finder ud af, hvad løsningen bliver - hvad der skal gøres d. 4. dec. i stedet for
julefest.

6. Budgetopfølgning (Carsten)
Tallene for måneden ser fine ud.
Der er kommet ekstra corona-midler til børnehuset, der derfor har en pæn bundlinje.
Skole og fritidstilbud ender på et lille underskud.

Der er indtil videre 11 børn skrevet op til tidlig sfo 1. april 2022.

Vi har stadig en sund økonomi og omkring 3 mio i banken.

Der er udmeldt nogle børn i klubben, der ikke rigtig har brugt tilbuddet. (Jytte er flink
til at ringe til dem, der sidder i den situation)

7. iPads til Solbærkrogen (Martin)
(Pris blev forespurgt og vi skal beslutte om de skal bestilles)

SKI-aftalen kan ikke bruges til iPads til børnehuset. Da det er Apple-produkt, er der
ikke meget at spare, og de har ikke nogle på lager pt.

Køb af iPads i almindelig butik: 7 stk á 2800 kr = 19.600 kr (inkl moms).
Bestyrelsen har bevilliget det.

8. Låge i Solbærkrogen
Ulla har undersøgt priser på ny låge og evt hegn:
23.200 + moms for låge og hegn
18.300 kr + moms uden hegn

Ulla foreslår at vi ikke køber ny låge, men reparerer den nuværende (samt hegnet
ved siden af).
Ulla forsøger at kontakte en smed, finde en fjederlukning, og få hegnet ved siden af
lågen repareret.

9. Pedeludvalg
Der er ikke meget nyt. Det kører vist, som det skal.
Der skal snart lægges fliser i skolegården.



Martin foreslår en “flise-dag” en lørdag, hvor der prikkes nogle forældre på skulderen
til at komme og hjælpe.

10. Rengøring (Kirstine)
Kirstine har lavet vejledning til brug af ECA-vand.
Jytte sender ECA-vejledning ud til dem, der skal gøre rent i weekenden.
Vejledning hænger også på rengøringsvognene.

Martin vil forsøge at sætte ECA-tågekanon op på toilettet i skolegården.

11. Eventuelt
(intet til eventuelt)

12. Forældrepunkt uden ansatte

Årets mødedatoer // kage-ansvarlige

Onsdag d. 12. januar 2022 // Kirstine

Torsdag d. 10. februar 2022  // Maiken

Onsdag d. 9. marts 2022 // Morten

Onsdag d. 6. april 2022: Generalforsamling

Torsdag d. 28. april 2022 // Jens

Onsdag d. 18. maj 2022 // Henning

Torsdag d. 16. juni 2022 //  Joachim


