
Bestyrelsesmøde Midtdjurs Friskole den 23. november 2017, kl. 18.30 - 21 

Tilstede: Jesper, Jørgen, Henning, Vicky, Ulla, Kirstine

Afbud: Tina, Vibeke, Henrik

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden og referat

Punkter fra sidst (kan evt. skydes til de relevante punkter nedenfor):

Kontakt Leif om varmeanlæg m.v. (Henning) – ikke gjort endnu, vil først ske senere

Skriv om rengøringsrutiner (Henning) – udkast skrevet rundt og bestyrelsen bedes svare 

tilbage

Pris på nye skilte til børnehave og skole (Vicky) – tages under PR

Nyt sted til håndværkscaféen (Jørgen) – det er der styr på

Ansøgning om midler til naturfagslokale (Jørgen + Kirstine + Henning) – der er ansat fonde 

og virksomheder

Børnehaven ind under samme skrald-aftale som skolen (Ulla) – det kan vi for samme pris 

som skolen, opgaven går videre til Jytte

2. Siden sidst – korte input

Vi var på TV2 Østjylland. Kort indslag på TV, men vist 2.500 gange på Facebook. Det var 

en god reklame for os.

3. Orientering ved Jørgen

Ny elev er startet i Rød. Skemaet er lagt om i Rød Gruppe indtil vi får ansat en ny lærer. 

Ny indmeldelse til TSFO til april, og der er yderligere en interesseret.

Vi har ikke taget nye elever ind i Blå.

Vi er lige nu 70 elever.

Informationsmødet til TSFO gik fint.

Markedsdagen gik også fint.

I Børnehuset står projektet med at få bygget halvtaget lidt i stampe, den første plan blev 



bremset af nyt brandreglement. En modificeret plan er under udarbejdning.

Ansættelsesudvalg mødes mandag.

4. Julefrokost – vælg dato på https://doodle.com/poll/8uesx3n3ntsxqbix 

Husk at gå ind og vælg datoer på linket.

5. Arrangementer i SFO/Klub, betaling og adgang

Personalet beklager at der blev begået en fejl og vil fremover følge bestyrelsens beslutning.

Emnet, om børn der ikke er tilmeldt SFO eller Klub, skal have adgang til SFO/Klub 

arrangementer blev diskuteret. Beslutningen er at ture ud af huset der arrangeres af 

SFO/Klub er åbne for alle, dem der ikke er i SFO/Klub betaler fuld pris. Arrangementer på 

skolen er kun for børn der går i SFO/Klub.

6. Økonomisk status

Jørgen gennemgik den økonomiske status. Jørgen håber stadig på et lille overskud ved 

årets afslutning men det kan godt afhænge af afskrivningerne i forbindelse med 

renoveringen. Jørgen sender en mere præcis status rundt til bestyrelsen i næste uge. 

Budgetlægning påbegyndes i næste uge.

7. Regulering af skolepenge

I dag er det kr. 1.025 / 1.230 for skole, og kr. 666 / 513 for SFO/Klub

Vi vedtog at skolepengene reguleres med ca. 2%, konkret kr. 1.045 / 1.255 for skole, og kr. 

680 / 523 for SFO/Klub, fra 1. januar 2018.

8. Personale- og lønpolitik – Jørgen sendte i september et udkast som vi skal gennemgå

Udkastet blev gennemgået og vedtaget, mens teksten rettes for småfejl. Skolen giver 

fremover kr. 150 pr. person til personalets jule- og sommerfrokost.

9. Naturfagslokale

Vi afventer et tilbud og så afholdes der møde om hvad der skal arbejdes videre på.

10. Renovering 

Vi mangler stadig døren der blev bestilt for sent. Resten er udført meget fint og der er 

indkøbt nye rullegardiner.

11. Pedeludvalg

Snerydningen er fordelt internt blandt pedellerne. Ullas Jan retter parkeringspladsen ved 

Ramtenvej, og der er diverse småopgaver der er i gang. 



Ang. hullet i gulvet i Formning så afventer vi at det tørrer mere, hvorefter Leif lukker hullet. 

Da opgaven er så lille er det ikke meldt til forsikringen.

12. Rengøring

Bestyrelsen bedes se på det rundsendte udkast.

13. PR

To pyloner (ligesom det hos Børnehuset) + tre skilte á to sider koster i alt kr. 17.250. Vicky 

prøver om der er billigere alternativer som pyloner. Tina og Vicky, samt Morten og evt. en 

mere fra Børnehuset laver et udkast til udseendet.

Vi arbejder på at lave et skole-postkort til udsendelse i uge 8, Henning prøver at lave et 

udkast til starten af januar.

Jørgen spørger Børnehusets bestyrelse om der er en derfra der vil være med i PR arbejdet,

og vi tænker at der efterfølgende skal laves et børnehus-postkort.

14. Eventuelt 

Der var ingen punkter under eventuelt.

Kage: Ulla

Kage næste gang: Vibeke


