
Referat

Bestyrelsesmøde Midtdjurs Friskole den 29. november 2018, kl. 18.30 – 21.00

Tilstede: Mathias, Christine, Kirstine, Henning, Henrik, Ulla, Sanne og Tina

Afbud: Vicky

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden og referat

Rettelse til referat: Lan Party afholdes 8. februar 2018

Næste bestyrelsesmøde er 17. januar 2019 og ikke 17. december 2018 som anført i kalenderen

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

 Indkøb af ”mål” til toiletterne (Vicky) 

 Alarm (Henrik) Alarm er sat op i naturfagslokalet. Punktet lukkes.

3. Faste punkter

Hvem Midtdjurs Friskole
Leder Evt. ændringer ift. budget Det ser på nuværende tidspunkt ud til vi får et pænt 

overskud
Leder Nye fripladser -
Leder Opfølgning på fripladser Ikke nogen ændringer
Leder Restancer Vi har modtaget 6.000,- fra den gamle restance, så vi 

kun har et skyldigt beløb på ca. 921,-
Leder Indmeldelse af elever Andreas, som har været på prøve i Turkis, 

er indmeldt
Der kommer en pige på prøve i Turkis
 – samt 4 til TSFO så det bliver en gruppe på 15 elever

Leder Udmeldelse af elever 1 i Grøn gr. mangel på piger. Der er elever på 
venteliste til Grøn, men der skal være mere ro på før vi
overvejer at optage flere elever

Leder Nye medlemmer af skolekredsen -



Leder Er der områder hvor medarbejderne er 
pressede?

Ja som sidst + opgaver på kontoret

Leder Overarbejde og afspadsering – hvor 
meget er opsparet?

Som sidst. Christine har fået lavet en aftale med 
Henning om delvis afspadsering og delvis udbetaling. 
De to lærere, som har overarbejde har bedt om 
udbetaling og det sker snarest

Leder Årshjul: Fremlæggelse af skema for 
næste år

Hvert forår

Leder Årshjul: Fordeling af elever og lærere Hvert forår
Leder Årshjul: Lejrskole Hummelmosen for Orange til og med Grøn. Elever 

afleveres derude om morgenen mandag, og så går vi 
hjem på skolen og spiser frokost inden afhentning kl 
14.00 onsdag.
Turkis tager til København i de samme 3 dage.

Leder Årshjul: Skolefest Hvert forår
Leder Årshjul: Temauger Juletemauge slutter med julefest lørdag
Leder Årshjul: Gennemgang af økonomi og 

budget
Leder Årshjul: Evalueringer/test og 

læringsniveauer
Jeg prøver at få en oversigt med til mødet over 
resultaterne fra terminsprøverne

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 -
Leder Børnetal i børnehave 29 børn pr. 29.11.18
Leder Børnetal i vuggestue 13 børn pr. 29.11.18
Leder Er der områder hvor medarbejderne er 

pressede?
-

Leder Overarbejde og afspadsering – hvor 
meget er opsparet?

Der er tildelt en selvbetalt seniorordning til Ulla på 2 
årlige uger

Leder Restancer Se skolerestancer
Leder Ansættelser Sinne Marie fastansat 20 timer om ugen

Overbygningen
Alle Status Ny elev indskrevet til start til sommer gr. lukning af 

Ørum Skole og et ønske om ikke at få den lange 
skolevej samt den kæmpeenhed som 
overbygningsskolen i Grenå vil blive.
Vi har flere henvendelser som ikke pt. har resulteret I 
møder eller direkte opskrivninger til start til august.

Valgfag er kommet godt i gang med 4 forskellige 
emner, hvor hver elev skal deltage i 2 i løbet af året. 
Hvert forløb er på 8-10 uger. Det dækkes af 3 
forskellige lærere I løbet af året.



 

Vores samlede ventelistetal er som flg:

19/20 gerne før 2 elever til 6. klasse
19/20 3. klasse
19/20 7. klasse
21/22 7. klasse
24/25 7. klasse

Der foruden er der opskrevet til skolestart

2 i 2020
3 i 2021
3 i 2022
2 i 2023
1 i 2024

Det fine elevtal giver os så en udfordring i forhold til hvor vi efterhånden kan være henne og undervise.
Vi skal på kommende møder drøfte, hvad vi gør med det stigende elevtal. 

4. Siden sidst – korte input

Der er brug for flere nøgler til indendørs, da der stigning i personale. Christine sørger for at indkøbe 

disse. 

Skolefoto bliver taget efter jul. Det informeres herom i ugebrevet i morgen.

5. Orientering fra skoleledelsen

Jytte har fået de nye takster fra Syddjurs Kommune vedr. børnehave og vuggestue. Ændringerne 

træder i kraft fra 1. januar, da vi har besluttet at følge Sydjurs’ takster. 

Det blev drøftet om prisen på skolepengene for overbygningen skal hæves. Punktet skal drøftes på 

først kommende møde i år 2019. Ligeledes skal egenbetaling for lejrskole drøftes. 

APV er igangsat og gennemføres inden 6. december 2018.

Mødelokalet er taget i brug, selvom det mangler at blive malet sidste gang. 

6. Stemningen blandt skolens personale

Der har været afholdt møde vedr. stemningen, da personalet har været meget presset i lang tid på 

grund af en midlertidig ledelse, som gentagne gange er blevet forlænget og MIO møder ikke har 

været afholdt. Et medlem fra bestyrelsen har mulighed for at deltage i MIO møderne. Formanden 



vil deltage i de næste par møder. Herefter drøfter vi i bestyrelsen om denne opgave skal gå på 

omgang. Støttepersonale er brugt som vikar, hvilket ikke er holdbart i længere tid. 

Der er lavet en plan for Jørgen’s tilbagevenden til fuldtid frem til uge 10 2019. Det blev besluttet at 

konstituere Christine frem til slutning af februar 2019. For at Christine kan finde tid til dette har vi 

brug for vikar. Christine har skrevet til en som kunne være oplagt som vikar. 

7. Grøn gruppe og tiltag

Orienteret om situationen i Grøn gruppe ved Christine og Mathias.

Der optages ikke flere elever i Grøn gruppe, før der kommer ro. Der følges op på dette på først 

kommende møde i 2019.

8. Udlån af børnehuset eller andet, i weekender til integrationsaktiviteter

Der har været en henvendelse om mulighed for at bruge Børnehuset til pasning om 

aftenen/weekend af børn fra integrationsfamilier, så forældrene kan deltage i sprogundervisning 

m.v. Bestyrelsen besluttede enstemmigt at takke nej hertil. 

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

Christine, Vicky og Henning drøfter opsætning af ABC til forældrene. 

10. Skolens hjemmeside

Christine og Jytte har opdateret mange ting på hjemmesiden. Findes der mangler/rettelser bedes 

der taget kontakt til Christine eller Jytte.

11. Pedeludvalg

Vi skal være opmærksomme på at andelen af medlemmer i pedeludvalget, er forældre til børn i de 

ældre klasser. Børnehuset ønsker at melde småopgaver ind, samt få forældre fra Børnehuset med i 

pedeludvalget. Bestyrelsen besluttede, at småopgaver gerne må meldes ind, men vil opfordre 

Børnehuset til at bruge forældregruppen i Børnehuset.

12. Rengøring



Gustav gør toiletterne rene tirsdag og torsdag. Det sker enkelte gange, at forældre glemmer, at de 

skal komme og gøre rent. Vi har fået indkøbt en tørretumbler. 

13. PR

Forslag til postkort rundsendes mandag i nægte uge.

14. SFO/Klub

Budget til SFO/Klub blev drøftet i forhold til indkøb af diverse ting efter bestyrelsen stillede 

spørgsmål til dette på sidste møde. Der har været udflugt til Skytteforeningen, hvilket var en stor 

succes. Facebook gruppe til Klubben er efterspurgt for nemmere at kunne koordinere udflugter og 

andre aktiviteter. 

15. Eventuelt 

Der bliver stjålet fra madkasserne i det store køleskab. 

Det blev foreslået at indkøbe elektroniske vandhaner.

Christine har søgt Distriktsrådet om penge til gulv i gangen. Der skal laves en prioritetsliste over 

renoveringsopgaver for de kommende år. Dette drøftes på førstkommende møde i år 2019.

Julefrokost afholdes hos Ulla 11/1-18. Drikkevarer medbringes selv. Det koster kr. 170,- pr. mand. 

Kage: Sanne


