
Referat

Bestyrelsesmøde Midtdjurs Friskole den 21. februar 2019, kl. 18.00 – 21

Tilstede: Christine, Henning, Maria, Ulla, Kirstine, Sanne, Henrik & Tina

Afbud: Vicky

Bemærk starttidspunktet – da vi indleder med en diskussion om overbygningen, som annonceret tidligere

Dagsorden 

1. Overbygningen

Diskussion om hvordan det står til med overbygningen her på vores første år. Vi har i bestyrelsen 

følgende punkter vi gerne vil have belyst:

* hvilke tanker har lærerne gjort sig ift. overbygningen, så man vælger os frem for andre?

Der bliver en udlandstur og en Københavner tur. Dette er mere end på de fleste andre skoler. De 

samme værdier, som i resten af skolen, kører med op i overbygningen, men tilpasset de større børn. 

Uddannelsesmesse er obligatorisk. Endvidere er der praktik, brobygning og uddannelsesparathed. 

* hvilke tanker er der omkring valgfag og praktik?

Praktik starter i 7. hvert år. I 2020 skal eleverne til eksamen i praktisk musisk fag. Disse fag vil blive 

en del af valgfagene. (Håndværk/design og husgerning)

* hvad skal udlandsrejse indeholde?

Kultur, geografi, historie, samfund og sprog.

* hvad gøres der helt præcist ift. at gøre eleverne livsparat? (Livsparathed og uddannelsesparathed 

dækkes under samme punkt)

* hvad gøres der ift. at gøre dem uddannelsesparat? 

Kommer til tiden, husker sine ting og laver lektier og tager ansvar for sig selv. Ansvar for egen 

læring. Vores studievejleder Hanne, er fantastisk i forhold til at støtte lærerne i Turkis og vejlede 

eleverne. 

* hvor hårdt slås der ned på glemte ting og det ikke at have lavet lektier?



Hvis man ikke husker sine ting mv. vil det indgå i bedømmelsen af uddannelsesparatheden.

* hvordan gøres 9. klasses eleverne klar til eksamen?

Ved terminsprøver og mundtlige prøveeksamener til sommer

* hvad gør vi i forhold til valgfag for kommende 7. klasse, når grupperne holdes sammen?

Kommende 7. klasse kommer til præst der hvor værkstedstimerne ligger. Endvidere har de valgfag 

om eftermiddagen med Turkis.

* hvordan gør vi lærerne klar til eksamen (karaktergivning, opfølgning på diverse regler i forhold til 

at afholde eksamen mv.)?

2 lærere deltager i censornetværk. Endvidere skal der nogen på kursus. Det er besluttet, at udnævne

en som overbygningskoordinator. Maria er foreslået til dette. 

2. Godkendelse af dagsorden og referat

Godkendt.

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

-

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

Hvem Midtdjurs Friskole
Leder Evt. ændringer ift. 

budget
-

Leder Nye fripladser Nej
Leder Opfølgning på 

fripladser
-

Leder Restancer Børnehaverestancen er udryddet/ en elev forsinket gr. personlige 
hændelser men de kommer til den første/ skal de sidste 900,- skrives på 
tabskontoen spørger Jytte. Det blev besluttet at overføre de 900,- til 
tabskontoen.
Vi har tildelt en restancefamilie de fripladspenge som er ”hjemløse” efter 
at 2 elever har skiftet skole. Det er en lovteknisk mulighed som er tilladt 
at bruge.

Leder Indmeldelse af 
elever

15 indmeldt til TSFO- måske en mere til TFSO
2 elever indmeldt



Leder Udmeldelse af 
elever

1 elev flyttet til Ørum gr. mangel på piger i Grøn

Leder Nye medlemmer af 
skolekredsen

-

Leder Er der områder hvor 
medarbejderne er 
pressede?

Usikkerhed omkring ny leder og forløbet dertil.

Leder Overarbejde og 
afspadsering – hvor 
meget er opsparet?

Ikke noget nyt i forhold til afspadsering, men Mathias viste sig at have 
fået for mange lektioner og havde derfor ikke forberedelse nok, han er 
sat op til 0,9 stilling i år

Leder Årshjul: 
Fremlæggelse af 
skema for næste år

Ikke klar endnu

Leder Årshjul: Fordeling af 
elever og lærere

Ikke klar endnu

Leder Årshjul: Lejrskole Der er ved at være styr på hovedplanen for Rollespillet, som involverer 
alle elever og lærere i dele af dagene på lejrskolen. Efterfølgende 
fortsættes arbejdet frem mod skolefesten

Leder Årshjul: Skolefest Se ovenstående
Leder Årshjul: Temauger Teatertemaugerne bliver til rollespilsuger, som skal munde ud i et stort 

fælles projekt med forældrene til skolefesten
Leder Årshjul: 

Gennemgang af 
økonomi og budget

Hvis det ønskes kan jeg trykke budgettet til alle inden mødet

Leder Årshjul: 
Evalueringer/test og 
læringsniveauer

Resultaterne af projektugen vil foreligge på mødet.

Pedel Årshjul: Liste over 
arbejdsopgaver i 
ugebrev og på 
Facebook

Jytte og CH har en liste over opgaver vi har fået øje på – medtages til 
mødet

Leder
Form.

Databeskyttelsesfor
ordningen og 
procedurer

Henning har sørget for, at vores indmeldelsesblanketter på nettet nu er 
sikre når folk indmelder deres børn.

Børnehuset Solbærkrogen
Leder Evt. ændringer ift. 

budget
Ansøgningen til en bålhytte hos Friluftsrådet glippede, da projektet ikke 
var beskrevet inden for de rammer de gav penge til

Leder Børnetal i 
børnehave

Pr 19.2.19 - 31

Leder Børnetal i vuggestue 12
Leder Er der områder hvor 

medarbejderne er 
pressede?

Problemer med arbejdsstillinger ved voksenhjælp på toiletterne fremgik 
af APV – der er nu indkøbt vaskbare stole med hjul(Børnehuset)

Leder Overarbejde og 
afspadsering – hvor 
meget er opsparet?

-

Leder Restancer -



Leder Ansættelser Anton har haft få timer i BH for at et barn kunne støttes
Overbygningen

Alle Status God arbejdsindsats I projektperioden
Alle på vej I praktik I uge 15
Brobygning

Projektopgaverne har været et godt forløb. Der er lært meget og der er 
noteret en masse læring til næste gang. 

 

Personalesituation: Pia stopper efter mange år – Frederik overtager personlig støtte for Annika.
Anton flytter til Århus og ønsker ikke forsat at have timer her i huset

Vi afsøger lige nu muligheder for at få dækket Sofies timer fra 1.april, når hun skal ned og hygge 
sig med TSFO. pt. har vi ikke fundet en løsning.

Jette overtager Sofies tosprogsundervisning fra 1. april i et tidsbegrænset flexjob.

Frederik stopper til sommer – og erstattes af Amalie Lassen. Amalie bliver færdig som student til 
sommer med naturfag og matematik. Vi har tilbudt hende støttetimer i Turkis, personlige 
støttetimer for Annika og timer i SFO.

Simon Houborg Jensen – starter i praktik på fuld tid fra 1. marts og i første omgang 13 uger frem. 
Han er lønnet af Norddjurs kommune. Jytte og jeg tænker han skal være i Lilla om formiddagen og 
i Klubben om eftermiddagen. Han har været startet på pædagogseminariet, og ønsker at komme 
tilbage dertil, men skal så være her for at holde sig i gang.

I Børnehuset starter Christina igen efter barsel på deltid i løbet af foråret, men hun har orlov uden 
løn men med pension fra 12.3 og frem til hun starter.

I uge 13-14 og 15 har vi 2 lærerpraktikaner i huset fra Det frie Lærerseminarium. De skal følge 
Jesper, Mathias og Vinni i forskellige fagkombinationer.

5. Siden sidst – korte input

Henning har kontaktet vores tilsynsførende, da hun kun har været på et enkelt kort visit. Henning 

oplyste, at den tilsynsførende kommer på besøg til marts. 

I uge 31 forsøger vi med pasning sammen med Børnehuset.

6. Orientering fra skoleledelsen

Der er et tiltag som er blevet til fælles projekt med børnehaven. Der holdes en fælles dag med bla. 

emne i autisme, som skal klæde personalet på til at spotte/støtte disse børn. 

7. Budget, herunder ansættelse af lærer og stillingtagen til overgang til ny ferielov



Budgettet blev gennemgået af Christine og Henrik. Som det ser ud på nuværende tidspunkt, når vi 

ikke op på et overskud på 175.000, som vi skal have. Det blev drøftet, at hæve skolepengene. Dette 

sættes på dagsordenen for næste møde. 

Stillingstagen til ny ferielov. Der optjenes feriedage. Pengene herfor skal lægges til side til man 

forlader arbejdsmarkedet. Man kan vælge at ”beholde” pengene på skolen og tilsikre at de 

forrentes mv., eller de kan indbetales til en fond, som overtager dette arbejde. Henning foreslår vi 

indbetaler til Lønmodtagernes Dyrtidsfond, for at undgå administrationen hermed. Bestyrelsen 

vedtog enstemmigt Henning’s forslag. 

8. Ansættelsesudvalg til ansættelse af lærer

Ansættelsesudvalget består af Tina, Ulla, Henrik, Henning, Christine og Jesper.

Onsdag den 27/2 kl. 19:00 afholdes udvælgelsesmøde.

9. Grøn gruppe, status

Det går godt og undervisningen gennemføres. Der er en tydelig forandring også i frikvarterne. 

Punktet fjernes til næste møde.

10. Arbejdslørdag

6. april afholdes der arbejdslørdag. 

Ulla indsamler opgaver der skal forbedres på arbejdsdagen. 

Der skal være tovholdere på opgaver.

Christine laver tekst til opslag og eleverne hjælper til. 

Det skal synliggøres, hvornår der er pause.

Punktet skal drøftes yderligere på næste møde.

11. Nyt loft til naturfagslokale eller anden løsning

Ulla har indhentet tilbud til nyt loft fra DF Montage. Der er kommet tilbud på 2 løsninger. 

Bestyrelsen drøftede de forskellige løsninger, for at afhjælpe akustikken.



Henrik foreslog en løsning med at sætte enkelte troltex plader op som en start. Denne løsning 

forsøges lavet til arbejdsdagen. Hvis det ikke er en holdbar løsning, bliver der nedsat en 

arbejdsgruppe til at skifte loft mv.. 

12. Behov for flere undervisningslokaler, kontorplads til lærere og løsningsforslag

En mulighed kan være en barak til biblioteket, så biblioteket kan laves om til 2 undervisningslokaler. 

Henning indhenter tilbud på facade og indretning af undervisningslokale i biblioteket. 

En barak kan evt. også bruges til overbygningen. Christine nævnte, at der bliver en barak ledig i 

Kolind. Christine undersøger pris mv. 

Lærerne har selv fundet en mulig løsning til hvordan et skrivebord presses ind til den kommende 

nye lærer.

13. Saltning om vinteren, hvornår skal det ske?

Punktet bliver drøftet på kommende møde med pedeludvalget. 

14. Container til pedeludstyr

Pedelgruppen er blevet bedt om at undersøge hvad en brugt container evt. koster. 

15. Reklamer på skolen/børnehuset (sponsorat, spørgsmål fra Ulla ifm. ladcykler)

Børnehuset har spurgt, hvordan vi forholder os til at reklamere for et firma, mod de betaler for 

ladcykler. Bestyrelsen vedtog enstemmigt, at det er en god løsning og gav tilladelse hertil. 

16. Rengøring klub

Vibeke har tilbudt at gøre rent i klubben. De har ikke rengøringsforpligtigelse, da Henrik er med i 

pedeludvalget. Bestyrelsen vedtog, at udlevere en nøgle til dem og sige ja tak til tilbuddet. 

Torsdagsklubben har spurgt, om de kan leje fx aulaen til kr. 250,- Henrik oplyste, at klubben hører 

under Borgerforeningen og foreslog de hører her, om de kan få noget tilskud. Henning 

kommunikerer dette til Vibeke. 

17. Pedeludvalg



Der afholdes møde 6. marts i udvalget. Der er lavet dagsorden, og der kommer efter mødet et 

referat, som evt. gemmes på kontoret. 

18. Rengøring

Jytte bliver aflastet i forhold til vask af klude, da denne opgave er overtaget af en forældre. 

19. PR

Der er udsendt postkort siden sidste. Denne gang målrettet Børnehuset. Turkis repræsenterer 

skolen 2. marts på loppemarked i Kolind, hvor de tjener penge til udenlandstur ved salg af kaffe og 

kage. 

20. SFO/Klub

Der har været afholdt LAN party siden sidst. Det var et stort hit blandt børnene. 

Bestyrelsen har tildelt klubben penge til indkøb af spil, som de ønsker sig. Dette var en del af 

opgraderingen af Klubben. Torsdagsklubben ønsker, at lukke halvmuren for at skabe mere hygge. 

Kirstine får Jørgen/Vibeke til at indhente tilbud og finde løsning herfor. Christine gør i denne 

forbindelse opmærksom på at der skal komme lys igennem denne, så der ikke bliver helt mørkt i 

skolekøkkenet. 

21. Eventuelt 

Generalforsamling afholdes 10. april 2019. Støtteforeningen afholder generalforsamling samme 

dag. Bestyrelsen laver kaffe. Dette står Sanne og Kirstine for.

Sanne, Vicky og Tina er på valg. Tina og Vicky ønsker genvalg. Sanne overvejer. 

Henning har talt med nogen vedr. opsætning af overvågningskamera. Der er indhentet et tilbud på 

kr. 45.000,-. Dette er for dyrt, så Henning arbejder videre med dette. 

Christine spurgte om vi skal genoptage spisning lærerne og bestyrelse imellem ved skolestart efter 

sommerferien. Dette drøftes på næste møde. 

22. Lukket punkt

Kage: Tina er den glade kagebringer til næste møde. 


