
 

 

 

 

Referat 

Bestyrelsesmøde Midtdjurs Friskole den 2. maj 2019, kl. 18.30 – 21 

Tilstede: Christine, Tina, Sanne, Henning, Henrik & Gunhild 

Afbud: Vicky, Kirstine & Ulla 

Dagsorden  

1. Godkendelse af dagsorden og referat 

Godkendt 

2. Konstituering 

* Kasserer - Henrik 

* Referent/sekretær - Tina 

* Pedel- og brand - Ulla 

* Rengøring - Kirstine 

* SFO/Klub-udvikling - Sanne 

* PR - Vicky 

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

* Pris på evt. pavillon fra Syddjurs Kommune 

Christine afventer svar. Overføres til næste møde 

* Container til pedeludstyr 

Vedr. 40’ container til pedeludstyr så har GeoMek en formodning om, at vi kan få en brugt, 

stor i fin stand til måske 12-13.000 kr., hvis det ikke haster med at få den. Prisen er incl. 

levering på endelig placering. Bestyrelsen besluttede at sige god for dette.  

* kursus for personale og bestyrelse (á la ”det svære forældresamarbejde”) 

Kristine følger op på dette.  

* fælles bestyrelsesmøde med børnehusets forældrebestyrelse 

Det fælles møde med Børnehusets forældrebestyrelse bliver d. 26. september i 

Børnehuset. 

4. Faste punkter – husk at gennemlæse punkterne så vi kan nøjes med at tage de punkter, 

der er spørgsmål eller kommentarer til. 



  

Hvem Midtdjurs Friskole 

Leder Evt. ændringer ift. budget - 

Leder Nye fripladser Nej 

Leder Opfølgning på fripladser - 

Leder Restancer - 

Leder Indmeldelse af elever Flere er på vej ind bl.a i kommende 1. og 7. og evt. 
8. klasse 

Leder Udmeldelse af elever 2 børn flytter tilbage til Kolind Skole 

Leder Nye medlemmer af 
skolekredsen 

- 

Leder Er der områder hvor 
medarbejderne er pressede? 

Der er nogle udfordringer omkring nogle forældres 
kontakt til andres børn som vi prøver at håndtere. 

Leder Overarbejde og afspadsering – 
hvor meget er opsparet? 

- 

Leder Årshjul: Fremlæggelse af skema 
for næste år 

Hvert forår 

Leder Årshjul: Fordeling af elever og 
lærere 

Foreløbig plan blev gennemgået på mødet.  

Leder Årshjul: Lejrskole Indbydelse udsendes i morgen i ugebrevet. 

Leder Årshjul: Skolefest Planlægning er i gangværende. 

Leder Årshjul: Temauger - 

Leder Årshjul: Gennemgang af 
økonomi og budget (Gøres hvert 
kvartal) 

Dette skal gøres på næste møde. 

 

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 (Gøres hvert 
kvartal) 

Dette skal gøres på næste møde. 

 

 Børnehuset Solbærkrogen 

Leder Evt. ændringer ift. budget - Der søges pt sponsorater til en (måske to) el 
ladcykler. Christine har lovet, at der er penge til 
vedligeholdelse og hvis der lige mangler en smule 
penge (max 5000,-) i den sidste ende, at de så kan 
få et tilskud til dem. 



Leder Børnetal i børnehave 21  - 1. ny i bh 1. juni 2019 

Leder Børnetal i vuggestue 13 

Leder Er der områder hvor 
medarbejderne er pressede? 

En medarbejder sygemeldt siden 22.3.19 

 

Leder Overarbejde og afspadsering – 
hvor meget er opsparet? 

- 

Leder Restancer - 

Leder Ansættelser En ansættelse 25 timer tidsbegrænset frem til 
sommerferien. 

 Overbygningen 

Alle Status De arbejder hårdt og målrettet. 

Gode tilbagemeldinger fra praktikken. 

Karakterbladene er genskabt af Maria. 

Konfirmationstiden giver kuldrede børn og mange 
forsømmelser. 

En elev har stadig mange forsømmelser men der er 
fundet årsager og iværksat handleplan 

 

5. Siden sidst – korte input 

- 

6. Orientering fra skoleledelsen 

- 

7. Arbejdslørdag – evaluering 

Der var fint fremmøde. Vi skal overveje at notere hvor mange personer, der skal bruges til 

hver opgave og beskrive opgaven mere. God ide med at lave en indbydelse forud for 

arbejdslørdagen. 

8. Egenbetaling på skolerejser 

Egenbetaling på kommende skolerejser blev nøje drøftet. Der skal indbetales kr. 100,- pr. 

måned fra 4. klasse til rejsefonden. Der gives ikke penge retur hvis man melder barnet ud 

inden de kommer på den længere skolerejse. Ligeledes skal der ikke betales ekstra ved 

indmeldelse efter 4. klasse. Der ydes ikke søskendemoderation i denne forbindelse. 

9. SFO mad om fredagen 

Det blev besluttet at fortsætte med SFO mad om fredagen 

10. Kønsfordeling i skolebestyrelsen 

* Der er et krav om at vi, da vi hører under Undervisningsministeriet, skal lave en plan for 

hvordan vi opnår en ligelig kønsfordeling i skolebestyrelsen. En ligelig kønsfordeling vil 

kræve at der er mindst 3 af hvert køn i bestyrelsen (40% af 7 medlemmer = 2,8 medlem) og 



da vi pt. ”kun” er 2 mænd skal vi lave en plan for hvordan vi senest i 2022 kan rette op på 

det. Vi skal indberette denne plan i maj måned. 

Hennings forslag, som blev godkendt, er som følgende: ”Skolen vil på den årlige 

generalforsamling opfordre forældre- og skolekredsene til at vælge en skolebestyrelse med 

en ligelig kønsfordeling."  

11. Pedeludvalg 

Der er fundet en til at tage den sidste plads i pedeludvalget.  

Der er gang i at få genskabt strøm i naturfagslokalet, da dette hindrer undervisningen i at 

blive gennemført. 

12. Rengøring 

Der er ophængt rengøringsplan.  

13. PR 

Vicky kontakter TV2 Østjylland for at få dem til at dække rollespillet til skolefesten.  

Bestyrelsen besluttede at udsende postkort med fokus på Børnehuset efter sommerferien.  

14. SFO/Klub 

- 

15. Eventuelt  

Vi har en udfordring med en nabo, der klager over blade fra skolen på hendes grund. 

Christine har kontaktet naboens udlejer. Christine og Henrik får synliggjort skelpælene.  

 

Kage næste gang: Henrik 

 


