Referat
Bestyrelsesmøde Midtdjurs Friskole den 11. juni 2020, kl. 18.30 – 21.00.
Mødet afholdes online
Tilstede Midtdjurs Friskole: Martin, Ulla, Henrik, Kirstine, Sanne, Conni, Tina
Afbud Midtdjurs Friskole: Henning
Tilstede Solbærkrogen: Ingen
Afbud Solbærkrogen: Astrid
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden og referat
Godkendt
2. Punkter fra sidst (kan evt. skydes til de relevante punkter nedenfor)
* renovering af bibliotek (Henning) Overføres til næste møde
3. COVID-19 status og diskussion
Fortsat statusdiskussion om hvordan det går på skolen og i børnehuset, og en diskussion
om status, tiltag, nødundervisning og fagligt niveau samt stemning. Hvordan kommer
dimission til at foregå?
Martin er skuffet over at retningslinjerne for Børnehuset ikke blev ændret. De skal stadig
være opdelt, men når der bliver ferie må de igen være sammen, dog ude så meget så
muligt og med øget hygiejne.
Der er fortsat nødundervisning på skolen indtil sommerferien.
Der har løbende været evaluering på hvordan forløbet er gået, og der kommer endnu en
inden sommerferien for at lære af hele Corona perioden.
Dimission er under planlægning, nu hvor vi må være flere sammen. Invitation udsendes
snarest.
4. Faste punkter – husk at gennemlæse punkterne så vi kan nøjes med at tage de punkter,
der er spørgsmål eller kommentarer til

Midtdjurs Friskole
Evt. ændringer ift. budget

-

Nye fripladser

-

Opfølgning på fripladser

-

Restancer

Restance i Børnehuset er betalt.

Indmeldelse af elever

Der er mange på besøg. 1 til kommende 0.
klasse, 1 til kommende 1 og 1 i kommende 7.
klasse

Udmeldelse af elever

2 på efterskole og 1 på Realskolen

Nye medlemmer af skolekredsen

-

Er der områder hvor medarbejderne er pressede? Nej
Overarbejde og afspadsering – hvor meget er
opsparet?

-

Årshjul: Fremlæggelse af skema for næste år

Er på vej

Årshjul: Fordeling af elever og lærere

-

Årshjul: Lejrskole

Grøn tager til København i den måned hvor 9.
klasse er i brobygning.

Årshjul: Skolefest

-

Årshjul: Temauger

-

Årshjul: Gennemgang af økonomi og budget

-

Årshjul: Evalueringer/test og læringsniveauer

-

Årshjul: Liste over arbejdsopgaver i ugebrev og på Facebook
Databeskyttelsesforordningen og procedurer

-

Status på overbygninger

-

Status på SFO/Klub / aktiviteter

-

Solbærkrogen
Evt. ændringer ift. budget

-

Børnetal i børnehave

26

Børnetal i vuggestue

8

Er der områder hvor medarbejderne er pressede? Vi har lige haft MUS samtaler og det virker
som medarbejderne er kommet godt
igennem, at der er blevet afskediget
kollegaer. Der er fin trivsel.
Overarbejde og afspadsering – hvor meget er
opsparet?

Der er kun enkelte dage, som det plejer at
være.

Restancer

Sagen om barnet vi sagde farvel til er løst.
Kommunen har betalt hele beløbet.

Ansættelser

-

5. Siden sidst – korte input
“Bordet” rundt
Der er anlagt vand ud til skolehaven. Ud over urtehave er der plantet buske og frugttræer.
6. Orientering fra skoleledelsen
I skrivende stund er der ved at blive lagt sidste hånd på næste skoleår. Der er ændret lidt i
klassefordelingen.
Der kommer mere fokus på læsevejledningsdelen i næste skoleår.
Der er et stort arbejde i at få opdateret tjenestetidsplanerne.
Alle nye forældre skal underskrive en samtykkeerklæring i forhold til om man må bruge
billeder til PR mv. af deres børn.
7. Budgetopfølgning
Budgetopfølgning er vedhæftet dagsordenen
Martin gav en gennemgang af budgettet. Det ser bedre ud end forventet.
Der begynder at komme flere indmeldelser i Børnehuset, hvilket hurtigt kan få budgettet til
at ændre sig i den positive retning.
8. Fagfordeling
Orientering om hvornår fagfordelingen forventes endelig og kan udmeldes
Er drøftet under punktet længere oppe. Det bliver snarest meldt ud.
9. Stillingsopslag og ansættelsesproces
Status på ansættelsesprocessen
Vi har ansat en lærer på 39 år, der hedder Stine. Hun kommer til at være klasselærer for
rød.
10. Efter sommerferien
Diskussion om hvad vi gør med lejrskole, tur for de større elever, skolefest og
generalforsamling
Tur for større elever: Grøn skal til København
Lejrskole: Resten tager afsted til foråret
Skolefest: Ingen skolefest i dette skoleår
Generalforsamling: Forventes afholdt i august. Dette skal varsles senest i sidste ugebrev
(Martin/Henning/Jytte)
Ree Park: Vi er gået glip af 5 undervisningsgange. Disse er overført til næste skoleår.

11. Diskussion af pedelopgaver
Med udspring i vores udfordringer med at få personer ind i pedeludvalget, hvad medlemmer
af pedeludvalget fritages for og hvor svært det har været at f.eks. få ordnet ting i bakkerne i
de sidste par måneder, skal vi have en diskussion om hvilke opgaver, der hører til i
pedeludvalget, hvor mange “pedeller” der er brug for og hvad vi gør med de øvrige opgaver
(Henning)
Det blev foreslået at lave to hold. Et til græs og sne og et andet til forefaldende opgaver.
Martin har kontakt til Job Centret i forhold til evt. at få en ansat i flexjob på sigt.
Leif er en stor hjælp på skolen. Der skal nedskrives hvilke opgaver han går og varetager.
Dette sørger Martin for. Martin vil ligeledes lave et skriv til ugebrevet om, at vi søger en til
pedeludvalget.
12. Forespørgsel fra Friskolen i Ørum om lov til at leje vores naturfagslokale (Martin)
Bestyrelsen besluttede, at give Martin lov til at arbejde videre med dette. Martin undersøger
hvad det skal koste at leje vores lokale.
13. Leje af lokaler af privatpersoner, f.eks. til konfirmationer (Martin)
Martin vil kontakte andre skoler for at finde ud af, hvordan de har sammensat en kontrakt
for leje af lokaler på skolen.
14. Solbærkrogen
Afskedigelserne er taget med godt mod, og de har klaret sig rigtigt fint her i Corona
perioden.
15. Pedeludvalg
Punktet er dækket længere oppe.
16. Rengøring
Martin har lavet en god løsning for hvordan forældre kan tilmelde sig rengøring.
Ulla foreslog, at der bliver hyret en til at gøre vinduer rene udvendig/indvendig en gang om
året. Kirstine indhenter tilbud fra Midtdjurs Rengøring.
17. PR
Brug af PR midler kommende år / tilbud fra Syddjurs om at være med i en velkomstfolder
(Martin)
Der er kommet et tilbud fra Casper Winther, der laver en velkomstfolder til alle tilflyttere i
Syddjurs kommune, om at komme med i folderen. Det koster kr. 8.900 at få en mellem
annonce i denne folder for et år. Bestyrelsen besluttede, at lade Martin gå videre med
dette.
18. Eventuelt

Sommerferiegaver: I stedet for sommerferiegave gives der et tilskud til socialt samvær.
Martin laver et sommerbrev til hele personalet.
10. august 2020 har skolen 10 års jubilæum. Martin foreslog, at en fra bestyrelsen deltager
i et udvalg med et par lærer og Martin for at planlægge dette. Sanne foreslog, at lægge det
slut august start september og gøre det en fredag kl. 15:00. Kirstine og Sanne deltager i
udvalget fra bestyrelsens side.

