
 

 

 

 

Referat 

Bestyrelsesmøde Midtdjurs Friskole den 30. april 2020, kl. 18.30 – 21 

Link til online møde platform udsendes i god tid inden 

Tilstede: Henrik, Martin, Ulla, Henning, Kirstine, Sanne, Connie, Gunhild og Tina 

Repræsentanter fra Solbærkrogen: Ulla & Astrid 

Dagsorden  

1. Godkendelse af dagsorden og referat 

Godkendt 

2. Indtræden af suppleant 

Da Vicky af personlige årsager trækker sig fra bestyrelsen, er Connie indkaldt som 

suppleant fra forældrekredsen 

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

* renovering af bibliotek (Henning) 

Henning har ikke rykket for priser pga. Coronaen, men følger op så snart Danmark bliver 

lukket lidt mere op igen. 

4. COVID-19 status og diskussion 

Dette er et generelt og nok desværre svært at strukturere punkt, men vi skal informeres og 

have en diskussion om status, tiltag, nødundervisning og fagligt niveau samt stemning 

Skolen er kommet godt i gang. Martin synes det er gået fremragende i den første periode. 

Personale og børn er gode til at huske reglerne, dog har børnene haft lidt svært ved at 

huske hvad 2 meters afstand er. En lærer er sendt hjem med symptomer. Hun er testet, 

men prøven var negativ. For nogle af lærerne har det været en øjenåbning for nye måder at 

undervise på. Vi skal alle huske på, at der på nuværende tidspunkt er tale om 

nødundervisning.  

 

Børnehuset har haft udfordringer i forhold til kvadratmeterne, da disse er fordoblet nu pr 

barn, og vejret den sidste uge har ikke været godt nok til at være ude hele tiden. 



Forældrene har stor forståelse for situationen. Det meste af legetøjet er fjernet, så der 

findes på andre ting. Såsom at gå turer. Der er flere, som vælger at holde børnene 

hjemme, hvilket gør det nemmere. Det går over alt forventning.  

 

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 Vi har lidt øgede udgifter i forhold til 
rengøring i forbindelse med Covid-19, 
men umiddelbart bliver de dækket af 
staten. Det er Amalia og Jytte, som 
gør rent i skoledelen til daglig. Der er 
indkøbt en toiletvogn til Børnehuset. 
Derudover er der forlydender om, at 
vi får et ekstraordinært tilskud fra 
staten i forbindelse med Corona. 

Leder Nye fripladser Ingen 

Leder Opfølgning på fripladser - 

Leder Restancer A:    730,60 kr. 
B: 2.120,00 kr. 

Leder Indmeldelse af elever Ingen, men en tilflytter efter 
sommerferien.  

Leder Udmeldelse af elever En enkelt som I har hørt om. 

Leder Nye medlemmer af skolekredsen - 

Leder Er der områder hvor medarbejderne er pressede? Nej – Der er selvfølgelig ekstra tryk 
på med Covid-19, men der er 
temmelig roligt.  

Leder Overarbejde og afspadsering – hvor meget er 
opsparet? 

Kun JV 

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 overbygninger - 

Leder Status på SFO/Klub / aktiviteter - 

 Børnehuset Solbærkrogen 

Leder Evt. ændringer ift. budget Vi har mistet nogle børn i børnehave 
og vuggestue, hvilket betyder, at 
budgettet ser dårligere ud. Vi har 
varslet afskedigelser. 

Leder Børnetal i børnehave Pr. 1. maj - 25 (27) 
Pr. 1. juni - 26 

Leder Børnetal i vuggestue Pr. 1. maj - 11  
Pr. 1. juni - 8 

Leder Er der områder hvor medarbejderne er pressede? Covid-19 og varslede afskedigelser. 

Det er meget stressende ikke at 
kunne arbejde som man gerne vil, 
kan og bør gøre. 

Leder Overarbejde og afspadsering – hvor meget er 
opsparet? 

Der er ikke noget. Det er afviklet i 
karantæneperioden 

Leder Restancer A: 5.836 kr. (plejer at betale) 
B: 5.836 kr. (plejer at betale) 
C: Vi har udmeldt barnet. 

Leder Ansættelser Ingen 

 

5. Siden sidst – korte input 

“Bordet” rundt 

Alle fra bestyrelsen skal huske at komme på skolen og underskrive årsrapporten for 2019. 

6. Orientering fra skoleledelsen 

Henrik har været på skolen og pløje, så Mathias kan lave køkkenhave. Der er søgt penge 

fra støtteforening til frugttræer. Der er drøm om at lave små pilehytter en gang i fremtiden. 

Retningslinjer, fagfordeling, regler og Corona har fyldt meget. I går havde Martin besøg af 

en skolelærer, som arbejder på Rosmus Skole og havde hørt vi mangler en lærer efter 

sommerferien. Hun fik et godt indtryk af skolen og vil sende en ansøgning.  

7. Suspendering af skolepenge (Punkt tilføjet) 

Der er kommet en forældrehenvendelse. Forældrene ønsker at tage det ene barn ud i maj 

og juni måned, for at barnet kan følge et andet undervisningsforløb udenfor skolen pga. 

indlæringsvanskeligheder. Derfor spørger de, om de kan slippe for betaling i de to 

måneder.  

Bestyrelsen besluttede enstemmigt, at give suspendering af skolepengene i de to måneder. 



8. Regnskab 

Vi ender med et overskud på kr. 670.000 for 2019. Dette ruster os til de kommende år.  

9. Budgetgennemgang 

Henning gennemgik budgettet. De første 3 måneder i år har vi bedre resultat på 

dagtilbuddet end budgetteret, dette skyldes kommunaltilskuddet, som vi får forud. Ellers 

holder vi os fint i forhold til det budgetteret.  

10. Fagfordeling 

Martin gennemgik udkastet til fagfordelingen og forklarede baggrunden for timefordelingen. 

11. Stillingsopslag og ansættelsesproces 

Martin præsenterer et forslag til stillingsopslag og ansættelsesudvalg nedsættes 

Martin har rundsendt forslag til stillingsopslag, som blev drøftet på mødet. Det blev 

foreslået at tilføje noget omkring lønforhold og muligheden for at kunne forberede sig 

hjemmefra. 

Ansættelses udvalget består af: Martin, Henrik og Tina. 

12. Solbærkrogen 

Orientering fra Astrid/Daniel/Ulla 

COVID19 og genåbning fylder meget. Desværre er der nogle børn, som er meldt ud. Et par 

af dem er forårsaget af situationen med COVID19. 

13. Pedeludvalg 

Orientering fra Ulla 

Der har været afholdt møde hvor bla. græsslåningsplan blev planlagt. Der skal findes en ny 

i stedet for Brian, da hans barn stopper på Friskolen her til sommer. Han vil godt hjælpe 

indtil der er fundet en anden.  

Der er igangsat indkøb af den specielle lås til den indkøbte container. 

Ulla fra Børnehuset vil gerne vide hvornår der slås græs, så de kan rydde op på græsset. 

Henrik kunne informere om at det sker hver weekend. 

14. Rengøring 

Orientering fra Kirstine 

Jytte står pt. for det meste efter genåbningen. Kirstine og Jytte har drøftet behovet, nu hvor 

eleverne er meget ude. Jytte vil tale med dem, som skal gøre rent i forhold til hvad og hvor 

de skal gøre rent. Martin og Kirstine vil gå i tænkeboks i forhold til hvordan plan kan laves 

for næste år, nu hvor forældrene ikke kan komme på skolen. Det blev forslået, at man evt. 

kan lave et dokument, som der linkes til i ugebrevet.  



15. PR 

Status efter Vicky’s udtræden af bestyrelsen og fremadrettet plan – enten kortsigtet eller 

udgangspunkt for langsigtet 

Vicky har skrevet, at hun stadig gerne vil være behjælpelig med postkort, hvis vi ønsker 

dette. Henning foreslog at lave en ny plan PR mæssigt efter generalforsamlingen. Martin 

har talt med en far i Børnehuset, som kan være behjælpelig med nogle nye muligheder. 

16. Eventuelt  

• Henning oplyste, at vi jo skulle have afholdt generalforsamling, hvilket der er 

informeret om til forældre/skolekredsen. Der kan ikke afholdes møde, før alle kan 

være tilstede fysisk. Henning vil derfor lave en kort præsentation af årsrapporten, 

som vil blive lagt på hjemmesiden. I den forbindelse vil der være mulighed for 

efterfølgende at stille spørgsmål. 

• Lejrskole er aflyst, og dette gives der besked om i ugebrevet. Grøn gruppe kommer 

forhåbentlig til København i efteråret. Hvad man evt. vil gøre i forhold til de andre 

klasser er ikke endeligt afklaret.  

• Der meldes yderligere ud omkring skolefest og dimission efter 10. maj. Der vil være 

møde i Turkis gruppe i morgen, hvor det vil blive drøftet hvordan afskeden med 9. 

klasse skal foregå. 

• Der er enkelte børn, som holdes hjemme, da de har familie, som er i risikogruppen.  

• Maria overtager Souschef stilingen efter Christine.  

17. Lukket punkt (bestyrelse og skoleledelse) 

Der er 5 børn som stopper i Børnehuset og økonomien er presset i forvejen. Der kommer 

flere børnehavebørn om nogle måneder, men ikke vuggestuebørn. Ulla og Martin har derfor 

talt en del sammen omkring personale fremover. Det er svært med dem, som kun har få 

timer (Der er 3 på nuværende tidspunkt) i forhold til den daglige planlægning. De 3 

indstilles til afskedigelse. Derudover indstilles yderligere en til afskedigelse. Det er også 

forslået, at nogen efter eget ønske kan gå ned i tid i en periode. Personalet er varslet 

herom, og Ulla vil kontakte de berørte medarbejdere. 

Bestyrelsen bakker enstemmig op om forslagene.  

18. Lukket punkt (kun bestyrelse) 

 


