
Referat af bestyrelsesmøde Midtdjurs Friskole den 25. oktober 2018, kl. 18.30 – 21

Tilstede: Kirstine, Sanne, Christine, Henning, Tina, Jesper, Vicky og Henrik

Afbud: 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden og referat

Godkendt.

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

 Indkøb af ”mål” til toiletterne (Vicky) Overføres til næste møde.

Der er gentagne gange problemer med svineri på toiletterne. Via ugebrevet i morgen 26. oktober 

opfordres forældrene til at tale med børnene herom hjemme. Der er talt med børnene på 

morgensamling og i mindre grupper uden held. 

3. Faste punkter. Skemaet prøves rundsendt udfyldt dagen inden mødet

Hvem Midtdjurs Friskole
Leder Evt. ændringer ift. budget ingen
Leder Nye fripladser ingen
Leder Opfølgning på fripladser ingen
Leder Restancer Barnet udmeldt og lovning på betaling inden 

fraflytning til Frederikshavn
Leder Indmeldelse af elever Det vælter ind med elever fra Norddjurs. På 

nuværende tidspunkt er der indmeldt 12 børn 
til kommende O. klasse.

Leder Udmeldelse af elever 2 elever udmeldt fra hhv Blå og Gul
Leder Nye medlemmer af skolekredsen -
Leder Er der områder hvor medarbejderne er 

pressede?
3 langtidssygemeldinger giver store dønninger.
Sofie er børnehaveklasselærer. Gustav er 
støtte i gul. Anton er støtte i grøn. 



Leder Overarbejde og afspadsering – hvor meget er 
opsparet?

Jesper har få timer. Jytte og Christine 
væsentligt flere. Maria og Annika har ligeledes
timer til afspadsering. 
Der er ønske om en til at indlæse bøger mv. på
biblioteket.

Leder Årshjul: Fremlæggelse af skema for næste år Hvert forår
Leder Årshjul: Fordeling af elever og lærere Hvert forår
Leder Årshjul: Lejrskole Hvert forår
Leder Årshjul: Skolefest Hvert forår
Leder Årshjul: Temauger Fine Jord til Bord uger – fint fremmøde til 

fremlæggelserne.
Overbygningen arbejdede først uge med 
astronomi og anden uge med uddannelse.

Leder Årshjul: Gennemgang af økonomi og budget -
Leder Årshjul: Evalueringer/test og læringsniveauer Hvert forår
Pedel Årshjul: Liste over arbejdsopgaver i ugebrev og 

på Facebook
Hvert halve år

Leder
Form.

Databeskyttelsesforordningen og procedurer Tages op hvert kvartal

Børnehuset Solbærkrogen
Leder Evt. ændringer ift. budget Gyngestativ til sneglelegepladsen ønskes og 

blev godkendt af bestyrelsen. Christine 
informerer Børnehuset herom.
Ulla har sendt billedmateriale til kommende 
postkort der skal omhandle Børnehuset.

Leder Børnetal i børnehave 13
Leder Børnetal i vuggestue 27
Leder Er der områder hvor medarbejderne er 

pressede?
En går på barsel – der er talt om en 
ansættelse, det overlades til børnehusets 
bestyrelse indenfor de aftalte rammer

Leder Overarbejde og afspadsering – hvor meget er 
opsparet?

-

Leder Restancer Se skole
Leder Ansættelser Barselsvikar for Michelle fra 10. december til 

31. marts. Midlertidig stilling – har muligvis en
ansøger til stillingen i de 3 1/2 måned

Overbygningen
Alle Status Hårdt arbejde for lærerne, mange nye ting at 

forholde sig til. Ønske fra flere lærere om at 
komme på relevant kursus i karaktergivning og
eksamensforhold.
Jesper undersøger, hvilke kurser der findes. 

Task Force SFO/Klub



Best. Status
Budget til klub

Jannie har talt med klubben, om hvad de 
ønsker sig. Denne ønskeliste er fremsendt til 
bestyrelsen og blev drøftet på mødet. Indkøb 
af spil skal passe til alder så længe det bruges i
skoleregi. Kristine følger op på ønskerne fra 
klubben.  

LAN party afholdes 8. november 2018 og er 
for alle Friskolebørn fra 3. klasse og op. Det er 
udelukkende forældre, som står for dette 
arrangement.

Der er ikke lavet APV i hverken Solbærkrogen eller på skolen, så det sættes i værk nu begge steder.

Medarbejdere på skolen har ikke haft MUS-samtaler de sidste par år – det er på plads i Børnehuset. Der 
afholdes MUS samtaler på skolen i januar/februar 2019. 

Der er børn som er ”brudt” fra Børnehuset. Der er sat en fjeder på lågen og ændret i proceduren vedr. opsyn 
på legepladsen i forsøg på at forhindre det sker igen. 

4. Siden sidst – korte input

Der er samtale med en pedel (flexjob) mandag 29 oktober. Der skal betales for 5-6 timer, men han 

skal være på skolen i 25 timer. 

Naturfaget er malet færdig. Der afholdes indvielse fredag den 9. november. Børn, presse og 

sponsorer inviteres. Kristine/Christine sørger for lokalet gøres godt rent inden. 

5. Orientering fra skoleledelsen

Dækket under pkt. 3.

6. Hvor stor skal skolen blive? Vedtagelse af officiel ventelistepolitik. Se vedhæftet udkast

Det blev drøftet hvor grænsen pr. klassetrin er generelt, og hvordan det passer ind i 

børnegrupperne. Det blev besluttet at 18 elever er vores max. Dog kan der gives dispensation, hvis 

det giver mening i de enkelte grupper. Christine fremlagde udkast til ventelistepolitikken. Udkastet 

blev godkendt af bestyrelsen. 

7. ABC til forældrene. Se tidligere rundsendt udkast og kommentarer

Udsættes til næste møde

8. Ansættelse i børnehuset

Dækket under pkt. 3



9. Ansættelse af pedel, samt beslutning om snerydning

Pedel er dækket under pkt. 4. Snerydning tages som et lukket pkt.

10. Sofa til elever der venter på bus

Det blev besluttet, at der ikke indkøbes en sofa til det lille rum i skolegården, da dette vil skabe en 

sub-kultur. 

11. Diskussion om Facebook relationer mellem personale, forældre og elever

Det opfordres til at sørge for profilen er lukket og vil blive nærmere drøftet på lærernes på 

pædagogisk dag. 

12. Alarm

Alarm til naturfagslokalet kommer i uge 44. 

13. Pedeludvalg

Arbejdet med trappen ud for naturfagslokalet er igangsat. Det lugter i depotet ved naturfagslokalet. 

Henrik har kigget på tegningen over skolen og kan ikke se noget skjult afløb. Der skal sættes en ny 

lampe op i depotet. Vinduerne kan ikke holde sig selv åben. Christine er på sagen. 

Pedeludvalget klager over sten i græsset ud for SFO’en, som ødelægger plæneklipperen. 

Christine igangsætte en stenindsamling, så der atter kan blive slået græs. 

14. Rengøring

Lærerne opfordres til at kontakte den rengøringsansvarlige, hvis der opdages mangel på rengøring 

mandag morgen. 

15. PR

Udsendelse af postkort skal ske i uge 03 2019. Korrektur rundsendes til bestyrelsen i november. 

Hjemmesiden trænger til en oprydning/opdatering. Punktet sættes på næste møde. 



Lokalavisen, Stiftstidende og TV2 Østjylland inviteres til indvielse af naturfagslokalet. Vicky 

kontakter disse. 

16. Eventuelt 

16.1 Lukket punkt

16.2 Lukket punkt

16.3 Lukket punkt

16.4 Bestyrelsesjulefrokost

Henning rundsender en doodle med henblik på at finde en dato i januar. Julefrokosten holdes hos 

Ulla.

16.5 TSFO møde

Den 13. november afholdes der TSFO møde kl. 19:00. Tina, Kristine og Henrik møder op kl. 18:30 og 

stiller borde op samt laver kaffe/the. 

16.6 Foto

Der bliver taget skolefoto inden jul. Er det godt vejr tages de ude. Regner det, gøres det inde. Vicky 

foreslog, at de store klasser står for indsamling af bestillingssedler og betaling, så de kan tjene 

penge til fx en klassetur. 

Kage: Sanne tager kage med til næste møde som afholdes 29. november 2018.


