
 

 

 

 

Referat 

Bestyrelsesmøde Midtdjurs Friskole den 26. september 2019, kl. 18.30 – 21 
i Børnehuset Solbærkrogen 

Tilstede fra Midtdjurs Friskole: Kirstine, Sanne, Christine, Martin, Ulla, Henning, Henrik & 
Tina 

Fravær: Vicky 

Tilstede fra Børnehuset Solbærkrogen: Kitte, Daniels, Astrid, Ulla, Amalie 

Dagsorden  

Første del fælles med forældrebestyrelsen for børnehuset: 

1. Samarbejde mellem skole og børnehus: Hvordan kan information gives til skolebestyrelsen 

vedr. børnehuset? 

Skolen vil arbejde på at ændre i vedtægterne, så der er en fast repræsentation fra 

Børnehuset i skolebestyrelsen. For at dette kan ske, vil vi opfordre forældrene i Børnehuset 

til at melde sig ind i skolekredsen, så man derved har mulighed for at komme på valg.  

Indtil dette evt. kommer på plads blev det besluttet at formanden fra Solbærkrogens 

bestyrelse vil være til sted som observatør. Derudover kan der være yderligere en 

repræsentant til stede, fx et bestyrelsesmedlem mere eller Ulla. Ligeledes som observatør. 

2. Diskussion: Nyt fælles navn 

Dette emne blev drøftet for et års tid siden, hvor skolebestyrelsen besluttede, at det ikke 

var en god ide. Bestyrelsen fremlagde årsagen til, vi dengang valgte at beholde de 

nuværende navne. Synergien ved at få et mere fælles navn blev drøftet. Endvidere blev det 

drøftet hvordan vi kan synliggøre, at vi er EN enhed. En fælles årlig arbejdsdag samt 

ændring af hjemmeside, brug af hjemmeside så det bliver mere synligt, at vi hænger 

sammen blev ligeledes foreslået. Der er en forældre fra Børnehuset, som har tilbudt at 

hjælpe med PR arbejde.  

3. Snerydning i Børnehuset 



På nuværende tidspunkt er det forældre fra Friskolen, som står for snerydning og saltning 

på skolen og børnehuset.  

Ulla fra skolebestyrelsen vil sørge for, at der kommer noget salt og en sneskovl over i 

Børnehusets skur. Under dette punkt blev etablering af et ”light” pedeludvalg i Børnehuset 

drøftet, for at have nogen forældre at trække på i forhold til lettere snerydning og saltning. 

Friskolen vil fortsat rydde på parkeringspladsen, hvorimod resten varetages af Børnehusets 

”light” pedeludvalg. 

 

Sidste torsdag i oktober måned afholdes der 30 min. hjertestarterkursus for bestyrelsen i 

Børnehuset og Friskolen. Ulla sender en mail rundt og beder om tilmelding.  

 

Anden del er delt op i skolebestyrelse og forældrebestyrelse – her følger dagsordenen for 

skolebestyrelsen: 

 

4. Godkendelse af dagsorden og referat 

Godkendt 

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

* kursus for personale og bestyrelse (á la ”den kompetente forælder”), se nedenfor 

6. 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 2 nye ansættelser i børnehaven. 1 
barselsvikar samt 1 midlertidig 
ansættelse grundet ekstra børn i 
vuggestuen + nedgang i tid for en 
fastansat 

Leder Nye fripladser - 

Leder Opfølgning på fripladser - 

Leder Restancer De fleste betaler løbende. Vi har en 
sag i børnehaven. Vi har skrevet til 
sagsbehandler, men har ikke fået 
svar. 

Leder Indmeldelse af elever Besøg på skolen både i sidste og i 
denne uge 

Leder Udmeldelse af elever Ingen 

Leder Nye medlemmer af skolekredsen - 

Leder Er der områder hvor medarbejderne er pressede? Ikke umiddelbart  



Leder Overarbejde og afspadsering – hvor meget er 
opsparet? 

Jytte forsøger stadig at høvle af på 
sit, men udfordringen er, at Jyttes 
arbejdsopgaver ikke forsvinder. De 
bliver liggende på hendes skrivebord 
indtil hun vender tilbage. 

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  

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 Databeskyttelsesforordningen og procedurer Tages op hvert kvartal 

Leder Status på overbygningen - 

Leder Status på SFO/Klub / aktiviteter - 

 Børnehuset Solbærkrogen 

Leder Evt. ændringer ift. budget Se ovenstående 

Leder Børnetal i børnehave 25 

Leder Børnetal i vuggestue 13 

Leder Er der områder hvor medarbejderne er pressede? De har haft meget travlt i vuggestuen 
grundet ekstra børn i perioden. 

Leder Overarbejde og afspadsering – hvor meget er 
opsparet? 

- 

Leder Restancer Se ovenstående 

Leder Ansættelser Se ovenstående 

 

7. Siden sidst – korte input 

Silwano stopper på Friskolen på fredag. Han har fået bevilget flexjob. 

8. Orientering fra skoleledelsen 

• Skolen er blevet tilmeldt en gratis tjeneste hos Psykolog Nord. 

• Officepakken er en større opgave end først ventet. Vi har dog fået lavet alt det vi 

skal, så det skulle virke i løbet af et par uger.  

• Martin har haft samtale med nogle nye forældre og manglede i den forbindelse en 

folder at kunne sende med dem hjem. Han har derfor fået lavet en fin folder, der 

giver svar på de mest basale ting.  



9. Ansættelsesprocedurer 

Det blev besluttet, at ansættelsesudvalget fremover skal bestå af skoleleder, 1 

lærerrepræsentant og 2 fra bestyrelsen.  

10. Indkøb af nye stole 

Ulla har indhentet tilbud på nye stole til Lilla. Skolen har efterfølgende fået en stol på prøve.  

Stolen er lavet af kraftig plast, let, ergonomisk, vaskbar, stabelbar og støbt ud i et.  

Prisen er ca. kr. 270 incl. moms. Ved køb over 12 stole falder prisen. Vi skal bruge 20 stk.  

Det blev besluttet at indkøbe 20 stole, hvis løsningen fungere for Lilla. 

11. Evaluering af arbejdslørdag 

Der var desværre ikke særlig stor fremmøde, men der blev lavet mange ting.  

Kirstine foreslog at lægge en af arbejdsdagene om fredagen, hvor der så vil blive serveret 

et let måltid. Denne dag besluttede bestyrelsen at afholde fælles med Børnehuset. Dette 

forsøger vi til foråret, hvis det passer Børnehuset. Martin aftaler nærmere med Ulla i 

Børnehuset. Ulla lister nogle opgaver som forældre, der ikke kom til arbejdsdagen kan byde 

ind på. Dette skal sættes i ugebrevet.  

Bestyrelsen skal blive bedre til at snakke sammen om det praktiske i forhold til hvem låser 

op og hvem lukker ned. 

12. Budgetopfølgning 

Martin har siddet sammen med Jytte og gennemgået tallene i forhold til tilskud og 

regulering. Det ser ud til, vi kommer ud med et ganske fornuftigt resultat.  

13. Ree Park busserne 

I mandags kom der kun en bus for at køre børnene til Ree Park. Vi skal bruge to hver gang. 

Vi har fået bevilget alle kørslerne i 2019. Drøftelsen gik på hvad vi gør i år 2020, hvis det 

ender med denne gratis kørsel ikke gælder for Friskolen. Det vil koste kr. 2800,- pr gang at 

køre med bus til Ree Park. Vi vil undersøge, om der kan søges sponsorer til leje af busser. 

14. Foredrag v. Rikke Yde Tordrup, ”Markante forældre” 

Christine har fundet ud af, det koster kr. 12.500 for lærer, pædagoger og bestyrelse. 

Bestyrelsen besluttede, at Christine må bestille foredraget. 

15. Brug af klasselærerdage 

Det blev drøftet, hvad dagene skal bruges til. Dagene bruges til faglig og social opsamling. 

16. Pedeludvalg 

Vi har to havetraktorer på skolen. Der er brugt mange timer på at holde den gamle 

havetraktor kørende. Der er brug for en mindre havetraktor til erstatning af den gamle. 

Henrik vil undersøge hvad prislejet ca. er, inden der tages endelig beslutning om indkøb af 

en ny. 



17. Rengøring, herunder afklaring af muligheden for fritagelse for rengøring mod påtagelse af 

andre opgaver. Også afklaring af om vi har forældre i ”overskud” til ekstra opgaver. 

I den senere tid har vi oplevet et par stykker, som har meldt meget sent ud, at de ikke kan 

gøre rent. Det giver en udfordring i forhold til at få gjort rent. Der er skrevet i ugebrevet, at 

man skal melde fra senest 14 dage inden og lave ny aftale for rengøring enten i forhold til 

at betale sig fra det eller bytte rengøring. Vi vil som forsøgsordning annoncere, at hvis 

nøglen ikke er hentet kl. 15:30 om fredagen, skal man betale sig fra rengøringen. (Kr. 

1.000) 

Rengøringsvognene trænger til en gennemgang og evt. udskiftning. Martin undersøger, om 

han kan lave en aftale om indkøb af nye.  

Det blev besluttet, at der ikke er særaftaler i forhold til at lave noget andet i stedet for 

rengøring.  

18. PR 

Vicky har sendt forslag til tekst og billede vedr. udsendelse af næste postkort, som har 

fokus på Børnehuset. Der er enkelte rettelser, som sendes til Vicky. 

19. Eventuelt  

Cykelrally: Der blev cyklet kr. 19.000 til støtteforeningen og spejderne fik kr. 16.000. Vi skal 

ligge hovederne i blød for at få engageret flere børn til at cykle.  

Dame fra Ryomgård har trænet sig op til at deltage i et løb i nærheden af Ækvator: Ulla har 

korresponderet med hende, og hun vil gerne komme og fortælle om hendes oplevelse. Ulla 

arbejder videre med det.  

Henning sætter doodle i gang i forhold til at finde dato til selvbetalt julefrokost for 

bestyrelsen. Den afholdes igen hos Ulla.  

Julegaver: Alle opfordres til tænke over julegave til personalet.  

20. Lønforhandling, lærere (lukket punkt) 

Der skulle have været afholdt lønforhandling i foråret. Martin har lavet nogle beregninger og 

efterfølgende snakket med Annika. Martin fremlagde hans forslag til lønregulering. 

Bestyrelsen godkendte forslaget.  

21. Lukket punkt 

 

Kage: Sanne medbringer kage til næste møde 


