
 

 

 

 

Referat 

Bestyrelsesmøde Midtdjurs Friskole den 20. februar 2020, kl. 18.30 – 21 

Tilstede: Maria, Martin, Vicky, Tina, Henning, Kirstine & Henrik 

Afbud: Ulla 

Repræsentanter fra Solbærkrogen: Astrid & Ulla 

Dagsorden  

1. Godkendelse af dagsorden og referat 

Godkendt 

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

* renovering af bibliotek (Henning) Der er ikke noget nyt at fortælle. 

3. Faste punkter – husk at gennemlæse punkterne så vi kan nøjes med at tage de punkter der 

er spørgsmål eller kommentarer til 

Vi har en udfordring i forhold til Grundlovsdag, som er en skoledag for os, men en fridag for 
skolerne i resten af Syddjurs. Derfor kører der ingen busser.  

Martin forslog at Grundlovsdag bliver feriedag i år, og så får eleverne en ekstra skoledag i næste 
skoleår for at nå op på 200 skoledage. Det regnes som 600 dage på 3 år og her indenfor kan man 
godt flytte lidt rundt på dagene. 

 

Hvem Midtdjurs Friskole 

Leder Evt. ændringer ift. Budget - 

Leder Nye fripladser - 

Leder Opfølgning på fripladser - 

Leder Restancer Der afvikles på al gæld 

Leder Indmeldelse af elever Vi er nu på 95 elever. Der er kommet 
1 elev til Grøn og en enkelt til Turkis 

Leder Udmeldelse af elever 1 fra blå 

Leder Nye medlemmer af skolekredsen - 



Leder Er der områder hvor medarbejderne er pressede? Nej 

Leder Overarbejde og afspadsering – hvor meget er 
opsparet? 

Jytte afvikler 

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 - 

Leder Børnetal i børnehave 26 

Leder Børnetal i vuggestue 12 

Leder Er der områder hvor medarbejderne er pressede? Vi har brug for flere timer om 
eftermiddagen.  

Leder Overarbejde og afspadsering – hvor meget er 
opsparet? 

Afspadseres jævnligt 

Leder Restancer Vi har en forælder med en gæld på 
over 6.500 kr. Fælles drøftelse om 
den videre proces.  

Leder Ansættelser Der bliver flere timer til nogen efter 
regeringens udspil. 

 

4. Siden sidst – korte input 

Bordet rundt 

Der er desværre ikke blevet klart kommunikeret omkring foredraget på skolen den 20/2-20. 

Dette betød, at ingen fra Børnehuset mødte op. Kirstine foreslog om vi kan gøre noget 

lignende i forhold til forældregruppen.  

5. Orientering fra skoleledelsen 

Er i fuld gang med MUS samtalerne. Det har været rigtig interessante, sjove og gode 

samtaler.  



Martin skal snart deltage i sencorfordelingsmøde.  

Annika og Martin er ved at kigge på lokalaftalen, som skal fornyes næste år.  

Budgettet er lagt. 

Martin vil tale med Møllerup Gods i forhold til at overtage området i bakkerne, som vi i dag 

bruger som udeskole.  

6. Budgetgennemgang 

Martin og Jytte har lavet en plan. Vi skal have faste budgetopfølgningsmøder, da der er 

mange variabler. Det er fx svært at beregne hvor mange børn, der meldes ind i 

vuggestuen, da forældre melder deres børn ind meget sent. Der kommer et revideret 

budget til generalforsamlingen.  

7. Arbejdsdag 

Pedeludvalget vil blive indkaldt. 

Fredag den 17. april kl. 14:00 afholdes fælles arbejdsdag med Børnehuset. 

Martin annoncerer i ugebrevet efter forældre til at bage kage.  

Beboere på vejen, der spærres af skal informeres. 

Der er sponsoreret en pølsevogn, dog skal vi selv handle ind. 

Der er bestilt hoppeborg. 

I ugebrevet skal man tilmelde sig til spisning i forhold til at vi kan beregne indkøb af mad. 

Henrik handler ind og står i pølsevognen. Der vil også blive købt kyllingepølser.  

Vicky undersøger, hvor vi kan få omkørselsskilte.  

 

Pkt for leje af skole/gymnastiksal til fester skal på til næste møde.  

8. Intrasystem til Solbærkrogen 

Der er et ønske om et intrasystem med komme-/gå-modul og produktet “famly” er fundet, 

som forældrebestyrelsen mener vil passe godt til Solbærkrogen. Vi skal beslutte om det 

skal bevilges (ca. 15.000 pr. år) 

Ulla og Astrid fra Børnehuset gav en god præsentation af fordelene ved indkøb af ”famly”.  

Bestyrelsen besluttede at bevilge pengene, da systemet virker og er taget så godt i mod af 

alle forældrene, og der er tydelig besparelse i forhold til tid.  

9. Generalforsamling 

Der afholdes generalforsamling i 29. april hvor der er vedtægtsændringer. Disse skal 

sendes ud sammen med indkaldelsen. Henning skriver en motivation for godkendelse af 

disse ændringer. Kontoret sørger for indkaldelse. 

Ulla, Henning, Kirstine og Henrik er på valg. Ulla har valgt ikke at genopstille. Henrik og 

Henning genopstiller. Kirstine overvejer.  



Støtteforeningen plejer at inviterer til fællesspisning inden generalforsamlingen. Martin 

undersøger om dette også gør sig gældende i år.  

Der skal findes en dirigent. Henning spørger formanden for Støtteforeningen. 

Martin fremlægger regnskab og budget. 

Tina er referent. 

10. Solbærkrogen 

Orientering fra Astrid 

Det går trægt med at skaffe penge til bålhytten. Det forventes, at lave noget som kan 

bruges til arbejdsdagen. Man vil gerne lave bålaktivitet hver fredag og ligger godt i tråd med 

skolens fokus på udeliv. 6. maj afholdes der generalforsamling i Solbærkrogen.  

11. Pedeludvalg 

Orientering fra Ulla 

- 

12. Rengøring 

Orientering fra Kirstine 

- 

13. PR 

Orientering fra Vicky 

Vicky har foreslået at sætte en QR kode på postkortet.  

Vicky havde undersøgt hvad det koster at komme på infoskærmene i området.  

Det blev besluttet, at næste postkort skal udsendes med QR kode, som linker til Martins 

video, der er optaget ud i bakkerne. Martin indhenter tilladelse hos forældrene til at bruge 

videoen.  

Stafet for livet afholdes 1. weekend i september. Det koster kr. 100,- pr. person. Vicky 

foreslog, at vi melder et hold til fra skolen. Vicky vil se om hun kan nogle af forældrene til at 

stå for et hold. Punktet sættes på til næste møde. 

14. Eventuelt  

Ringetider: Sanne ønsker at man ringer ud, når man skal fra time. Martin vil sende forslaget 

videre til Elevrådet og lade dem træffe en beslutning. 

15. Lukket punkt (kun bestyrelse og skoleleder) 

Kage til næste møde: Henrik                   

 


