
Referat

Bestyrelsesmøde Midtdjurs Friskole den 1. februar 2018, kl. 18.30 - 21 

Tilstede: Henning, Kirstine, Christine, Tina, Gunhild, Ulla, Vibeke, Vicky & Henrik

Afbud: Jørgen

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden og referat

Godkendt

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

Kontakt Leif om varmeanlæg m.v. (Henning) Udsat til næste møde.

Skriv om rengøringsrutiner (Henning) – Er sket og derfor lukket.

Nye skilte til børnehave og skole (Vicky) 

Vicky gav en kort orientering omkring skiltning. Vicky og Tina vil arrangere et møde med 

børnehaven, for at nå til endelig enighed omkring skiltning, så vi kan få det igangsat.

2. Siden sidst – korte input

Der kommer flere og flere børn. Kirstine har haft besøg af 3 familier i denne uge (uge 5). 

Journalisten Lars Normann har i dag været på besøg, for at følge op på et af de børn, som 

er flyttet hertil, fordi en anden skole valgte at sige nej tak til at have ham. Der blev talt om 

alt muligt andet, da skolen hverken kan eller vil omtale den pågældende sag.

3. Orientering ved Kristine

Revision har i dag været på besøg siden kl. 08:00 i morges. Der har været enkelte ting, 

som Jytte ikke har kunnet svare på i Jørgen’s fravær. Det er der imidlertid fundet en løsning

på. Der har været en enkelt anmærkning ang. kørsel. Det skal fremover køres over 

lønsedlen.



Planlægning for næste skoleår er igangværende. Det ser ud til, vi skal have ansat en 

lærere på deltid for at dække alle timerne ind. (ca. 26 timer). Rekrutteringsprocessen kan 

startes, når fagfordelingen er på plads til marts. Gunhild er ansat 95%, men tilbød at kunne 

gå i SFO’en og hjælpe lidt i de timer, der mangler for at nå op på 100% 

Jytte er trukket mere ud af SFO’en, da der efter sammenlægning med børnehaven mv. er 

mere kontorarbejde. Henrik tager en samtale med Jytte, for at finde ud af hvor 

arbejdspresset ligger og anerkende det store arbejde hun ligger på skolen. Efterfølgende 

indkaldes der til et ekstra bestyrelsesmøde, hvor vi drøfter, hvad der skal ske. 

Klub/SFO tilbuddet blev drøftet generelt, set i lyset af det stigende børnetal. 

Christine undersøger, om Kurt har mulighed for at dække sprogundervisningen af indtil 

sommerferien.

Bestyrelsen ønsker en ekstra sprogundervisnings time i turkis til næste skoleår. (7 timer i 

alt)

4. Ekstra nøgler (3 stk.) til rengøring.

Det blev besluttet, at der indkøbes 3 nøgler. Henrik tager dette med Jytte, så det er klaret 

inden næste møde. Ulla taler nøgleskab med Jørgen K. Punktet sættes på næste møde.

5. Vikar og mere permanent ekstra lærerkræfter. Dækket under pkt. 3

6. Stress og sygemelding

Henning afholder møde Ulla, Jytte, Christine og Jørgen for at afklare hvem der gør hvad i 

Jørgen’s fravær. 

Christine rejste spørgsmålet omkring hvad hendes beføjelser er i Jørgen’s fravær. Christine

foreslog hun bliver konstitueret skoleleder, så hun får beføjelser til bla, at igangsætte 

rekrutteringsprocessen i marts. Det blev enstemmigt bestemt af bestyrelsen at konstituere 

Christine. Da der skal laves nye værkstedshold, kan hun trækkes ud herfra og bruge 

timerne på kontoret. Henrik vil tale med Jytte, om de i fællesskab kan tage sig af den 

økonomiske del.

7. Godkendelse af budget, beslutning af afskrivningsmodel – budgettet blev godkendt af 

bestyrelsen



Henning taler med Jytte med henblik på generel opfølgning på familier, som får helt eller 

delvist friplads.

Jørgen har fremsendt budget til bestyrelsen. Henning gennemgik dette med bestyrelsen.

Budgettet er sat efter, der var 68 elever og dette tal stiger til 76 elever pr. 1/9-18. Det ser 

dog ud til vi kommer over 80 elever. 

Snerydning skal fremover være en del af budgettet. Henrik tager dette med Jytte. Der skal 

indhentes tilbud til snerydning i børnehaven gældende for næste år. 

Vi afskriver skolebygningen over 40 år. Bestyrelsen skal beslutte, over hvor lang tid vi skal 

afskrive børnehaven samt renoveringen på skolen. Grunden kan ikke afskrives. 

Bestyrelsen besluttede, at afskrive børnehaven over 40 år og renoveringen over 30 år.

Statstilskuddet til eleverne stiger med 13.000 pr. år, når de fylder 13 år. 

Bestyrelsen drøftede om skolepengene til overbygningen skal hæves pga. det stigende 

antal undervisningstimer. Punktet sættes på til næste møde.

8. Generalforsamling

Generalforsamlingen er 18. april 2018. 

Hvem stiller op til bestyrelsen?

Kirstine, Ulla, Henning og Henrik er på valg. Alle ønsker genvalg.

Ny tilsynsførende. Efter gældende regler må Kurt ikke genopstille. Christine undersøger, 

hvem der er certificeret og bor tættest på vores skole. 

Henrik hører støtteforeningen om der som sidst laves fællesspisning. Punktet overføres til 

næste møde.

9. Naturfagslokale Fondsmidler

Jørgen, Maria og Henrik har sørget for, at der kommer tilbud fra Frederiksen. Henrik ønsker

en fast pris fra Bravida (El, gas og ventilation) Vibeke indtræder i Naturfagsudvalget i stedet

for Henning. Der er brug for forældre til at bryde ned, pudse og male. Vi regner med det 

kommer til at koste kr. 500.000. Vi har fondsmidler for kr. 350.000. Endvidere er der 

kommet kr. 10.000 fra La Cour fonden til pc’er og dataopsamling til naturfagslokalet. Der 

kan søges igen inden 1. april. Der er ligeledes afsat kr.100.000 i budgettet til ombygningen.



10. Renovering – skade på telefon

Telefonen i SFO’en er repareret. Det viser sig nu, at skaden er påført under vores 

renovering. Regningen sendes videre til håndværkerne, da de har en forsikring, der kan 

dække det. Henrik undersøger, hvem der kan hjælpe med at dække hullet i 

formningslokalet. Der er en toiletdør, som skal repareres. 

Toiletforholdende er blevet bedre efter ”tissepatrulje” er startet. Det blev foreslået at 

indkøbe ”tissefluer” til toiletterne, i håb om drengene bliver bedre til at ramme toilettet. 

Vibeke undersøger dette. Det blev nævnt, at der evt. er penge at spare ved at udskifte 

vores lysstofrør til ledrør. Ulla følger op på dette. 

14. april er der arbejdslørdag. 

11. Pedeludvalg - dækket under pkt. 10.

12. Rengøring

Christine sørger for Kirstine får tilsendt en list over telefonnr. til forældrene, da hun ofte 

bliver kontaktet herom. 

Der skal skrives i ugebrevet under rengøring at fejl/mangler skal mailes til Ulla.

13. PR

Vi skal have fundet ud af hvordan, postkortene skal se ud til næste udsendelse. Det blev 

besluttet at Christine opfordrer lærerene til at komme med idéer hertil. Stilen skal 

fastholdes. Hjemmesiden trænger til en opdatering. Christine får rettighederne fra Jørgen, 

så dette kan ske. Personaleplanchen i aulaen skal ligeledes opdateres. 

14. Eventuelt 

Børnehaven ønsker 2 barnevogne.

På tidligere beachvolley bane har Henrik forslået der laves petanque bane. Christine har 4 

sæt petanque kugler. 

4 gange svømning a kr. 700 er bevilget pr. skoleår.



15. Aktivitetsudvalg/SFO overføres til næste møde.

Kage: Tina medbringer kager næste gang.


