
Bestyrelsesmøde Midtdjurs Friskole den 26. oktober 2017, kl. 18.00 - 21 i Solbærkrogen 

Bemærk både tidspunkt og lokation!

Dagsorden, fælles møde kl. 18:00 – 19:00

Tilstede: Henning, Vicky, Margrethe, Jørgen, Ann, Ulla, Kristine, Ulla, Annemette, Steffen, Morten,
Carsten, Henrik & Tina

Afbud: Vibeke

1. Åbent punkt for fælles diskussion af hvordan de to bestyrelser kan arbejde sammen, og 
hvad vi ønsker os af det fremtidige samarbejde

Vuggestuearbejdet er godt i gang. Der skal laves en tegning for skur mv. Dagplejen er sagt 
op på skolen, da lokalet skal inddrages til natur & teknikrum. De har fået besked om, at de 
er velkommen i børnehaven. 

Forretningsorden for børnehaven er ved at være på plads.

Skolen har den seneste tid brugt flest ressourcer på ombygningen. Facade, isolering og 
nye vinduer. Det næste projekt er natur og teknikrummet. 

Jørgen er utrolig glad for sammenlægningen, han møder meget glade og positive 
personaler, når han kommer i børnehaven. Skolen er ligeledes meget opsat på at ville 
denne sammenlægning. Det har været en forrygende start på sammenlægningen med øget
børnetal i børnehave og skole. Alle ser muligheder og ikke begrænsninger�

Henning tager kage med.

Dagsorden, skolebestyrelsens møde, kl. 19 – 21 

1. Godkendelse af dagsorden og referat

Godkendt.



2. Siden sidst – korte input

Ulla har lovet, at indhente yderligere tilbud vedr. rengøring, men det udskydes til næste 

gang. 

Døren til SFO’en havde håndværkerne desværre glemt at bestille, ellers går renoveringen 

planmæssigt. 

3. Orientering ved Jørgen

Jytte har skrevet med Mathilde’s bedstefar ang. flytning af møbler. Dette sørger Henrik for. 

Der er flyttet en ny familie til Nimtofte, og deres datter skal starte på Friskolen den 13. 

november (rød gruppe). Der er stor søgning til blå gruppe. Der kommer en familie på besøg

på mandag. Der har endvidere været et søskendepar fra Stenvad på besøg. 

Temaugerne blev lagt om pga. håndværkerne. Super god motionsdag til Kalø, selvom 

bussen gik i stykker. Bestyrelsen skal huske at skrive skødet under igen. Jørgen har søgt 

penge til to-sprogsundervisning og fået det. Sofie skal i gang med dette arbejde, da hun har

haft det i løbet af hendes uddannelse. 

24. november er ansøgningsfristen for at søge den ledige stilling. 

4. Lukket punkt

5. Diskussion om vores møder og måske alternativer til hvordan vi har arbejdet hidtil, set i 

forhold til hvor lange møderne kan og skal være.

Henning opfordrede bestyrelsen til at ringe ham op, hvis noget skal på dagsordenen for at 

få det bedre beskrevet. Det blev besluttet, at de kommende møder skal starte kl. 18:30 og 

slutte kl. 21:00. 

6. Pedeludvalg

Intet nyt at berette. 

7. Rengøring



Beslutning om ansættelse af privat rengøring overføres til næste møde, da vi ikke kan 

træffe en beslutning på baggrund af et enkelt tilbud. Henning forfatter information herom til 

ugebrevet. 

8. Naturfagslokale

Der har været en konsulent på besøg, og vi har modtaget en tegning. I dag har der 

ligeledes været en på besøg, som har lovet at sende et tilbud hurtigst muligt. Laboratorie- 

udstyr skal indkøbes hos Henriksen. Der er brug for forældre til bla. at rive væg ned og 

male. Jørgen sender ansøgningen vedr. sponsorat til Sparekassen til bestyrelsen. Den er 

tænkt som inspiration, hvis nogen i bestyrelsen har tid/overskud til at skrive nogen. Kirstine 

vil forfatte en ansøgning til La Cour. 

Jørgen spørger Jytte om, håndarbejdscafeén er blevet tilbudt et andet sted at være, nu 

hvor lokalet inddrages.

9. Renovering 

Henning har talt med vores entreprenør (Christian). Han vil gerne høre, hvad vi synes om 

det, de har lavet. Det er aftalt at Jørgen, Michael og Henrik gennemgår arbejdet, for at 

tilsikre at det er i orden. De roser skolen/personalet for at være samarbejdsvillige.  

Henning vil i nærmeste fremtid kontakte Leif for at høre, hvordan varmeanlægget fungerer. 

10. PR

Der skal laves nye skilte til børnehave og skole. Vicky undersøger pris. Herefter nedsættes 

en arbejdsgruppe.

Vicky foreslog, at vi får vores gode historie i avisen. Sammenlægningen har kørt i nogle 

måneder, og det er gået langt over alles forventninger. Vicky vil gerne kontakte Lars 

Normann, for at presse på for at få en artikel i avisen. Ligeledes vil hun kontakte TV2 

Østjylland for at forsøge, at få vores gode historie bragt. 

11. Eventuelt 

Julefrokost kan igen holdes hos Ulla. Henning rundsender værktøj til at beslutte en dato. 

Punkt om betalingsarrangementer skal på næste gang.



Jørgen udsendte inden mødet i september et udkast til personale- og lønpolitik, som jeg endnu 

ikke har sat på dagsordenen. Jeg vil foreslå at vi tager det på mødet i november.

Kage: Vibeke medbringer kage til næste møde.


