Bestyrelsesmøde Midtdjurs Friskole den 24. august 2017, kl. 18.45 - 21 i lærerværelset
Tilstede: Vicky, Henning, Jørgen, Margrethe, Ulla, Kirstine, Christine, Vibeke og Henrik
Afbud:
Dagsorden (opdateret 23. august)
1. Godkendelse af dagsorden og referat
Godkendt.
2. Siden sidst – korte input
Henning har haft besøg af firmaet Eyelearn, som leverer materiale til undervisning. Det er
nogle meget fine materialer, som kan bruges både ude og inde.
3. Orientering ved Jørgen
Året er kommet godt i gang. Den nye lærere er kommet godt fra start. Rent praktisk er det
de sædvanlige ting som fylder på denne tid af året. Der er kommet flere elever, så vi er nu
oppe på 68 elever. Der er ekstra fokus på oprydning, da forældre gang på gang klager
over, der ikke er ryddet op på gangen og i aulaen. Jørgen informerer SFO om, at den lille
kurv i garderoben ikke skal tømmes.
4. Økonomisk status (se bilag)
Der er ansat en ekstra lærere, og der er brug for flere støttetimer i indeværende skoleår.
På nuværende tidspunkt balancerer tallene. Jørgen giver en mere detaljeret gennemgang
på næste bestyrelsesmøde.
5. Børnehuset
Jørgen er ofte i Børnehuset. De fleste praktiske ting er ved at være på plads, dog er der
problemer med internettet. Der er en rigtig god stemning i Børnehuset. Jørgen har deltaget

i to bestyrelsesmøder. Det er en god bestyrelse, med mange gode initiativer. 1. september
er der sammenlægningsfest i børnehaven. Der er udfærdiget en forretningsorden for
Børnehuset, som bliver forelagt skolebestyrelsen.
Fremover opkræves der 50,- om måneden pr. barn for frugt. Har man fuld friplads, betaler
man heller ikke for frugt. Der er ønske om, at bestyrelserne mødes. Det bliver den 26.
oktober i børnehuset. Der bliver lavet banner, som er klar til sammenlægningsfesten. Vi
skal have lavet nye skilte til børnehaven og skolen. I forbindelse med pedelopgaver blev
det besluttet, at Ulla spørger nogle forældre eller der ringe efter en håndværker.
6. Pedeludvalg
Pedeludvalget slår græs i børnehaven. Der er fundet en ekstra forældre til pedeludvalget,
men der mangler stadig en. Der er bekymring om hvordan snerydningen skal dækkes, da
forældrene skal på arbejde. Ulla har indhentet priser på hvad det vil koste at få et eksternt
firma til det. Tilbuddet der er indhentet er umiddelbart ikke attraktivt.
Der er indhentet pris på ny garageport, men det er for dyrt. Alternativt kan vi anskaffe en
container til kr. 7.000,-. Punktet tages op igen til foråret. Plænetraktoren er chippet.
7. Arbejdslørdag
Der er hængt seddel op på lærerværelset hvorpå lærerne kan påføre ønsker. Deadline er
tirsdag i næste uge. Blåhytten er næsten færdig☺
Henrik handler ind.
Margrethe tager køkkentjansen.
Reklame for arbejdsdagen skal med i ugebrevet i morgen.
8. Rengøring – vi skal have startet en proces omkring afklaring af afregning
Bestyrelsen lovede på sidste generalforsamling, at komme med en redegørelse for hvad
det vil komme til at koste, hvis et eksternt firma skal stå for rengøringen. Jørgen
undersøger hvad det kommer til at koste at ansætte en til rengøring både i Børnehave og
Skole. Ulla undersøger hvad et eksternt firma skal have. Efterfølgende laves der et skriv til
ugebrevet, hvorefter denne dialog lukkes.

9. Overbygning – arbejde med ”fysiklokale” skal startes, evt. fondsansøgninger og evt. ny
placering til dagplejerne.
Lokalet er lejet ud til dagplejerne til december 2017, herefter skal der findes et nyt sted til
dem på skolen. Vi skal have igangsat processen, med at finde ud af hvordan lokalet skal se
ud og budget herfor. Henning oplyste, at der er en del virksomheder, hvor man kan søge
penge. Margrethe oplyste, at der er et par skoler i Syddjurs, som vi evt. kunne kontakte for
at få eller købe udstyr til lokalet. De må ikke give det til skolen, men til en forening. I vores
tilfælde vil det kunne gives til vores Støtteforening. Margrethe og Henning undersøger dette
nærmere.
10. Renovering
Herunder udskiftning af tagrender på sydfacaden (ca. 32.000 kr.)
Håndværkerne startede uventet op i uge 32. Det går planmæssigt, men vi bliver dog
nødsaget til at skifte tagrenderne på syd facaden. Henning undersøger, hvad en
ståltagrende koster i forhold til en zinktagrende.
11. PR
Der er blevet udsendt postkort.
På mødet med børnehaven skal der nedsættes et PR udvalg med repræsentanter fra
børnehave og skole.
12. Eventuelt
Vi kan købe nogle garderobeskabe fra en børnehave som er nedlagt. Ulla og Bo har været i
Dortheabørnehaven og kigge på skabene. 15 stk. koster 100,- kr. stykket. De skal bruges til
TSFO. Bo sørger for at hente dem.

