
 

 

 

 

Referat 

Bestyrelsesmøde Midtdjurs Friskole onsdag den 10. marts 2021, kl. 18.30 – 21 - mødet 
afholdes online 

Tilstede: Henning, Ulla, Joachim, Martin, Elisabeth, Maiken, Kirstine, Carsten, Sanne & Tina 

Afbud: Ingen 

 

Dagsorden  

1. Godkendelse af dagsorden og referat 

Joachim arbejder på opsætning af mørklægningsgardiner til Turkis. Pris ca kr. 1.000,- 

2. Punkter fra sidst 

(Henning) Renovering af facade på bibliotek og kælderetage. Der er aftalt møde på skolen 

på tirsdag med en entreprenør.  

(Henning) Tilbud på videoovervågning. Henning kontakter Ulla i børnehuset, så de bliver 

inkluderet i tilbuddet. 

(Martin) Status på hjemmesiden. Den er lavet færdig. Der mangler dog at blive uploaded 

nogle dokumenter til mediebiblioteket. Martin og Ulla vil sammen finde ud af, hvad der skal 

på hjemmesiden omkring Solbærkrogen. Vi har fået en kampagne gratis, som skal bruges 

til lancering af vores nye hjemmeside via Facebook. Det vil ske lige efter Påske. 

3. Faste punkter  

Fremover vil nedenstående skema blive erstattet af den generelle information fra ledelsen.  

Midtdjurs Friskole 

Evt. ændringer ift. Budget  

Nye fripladser - 

Opfølgning på fripladser - 

Restancer - 

Indmeldelse af elever Ny dreng til nuværende 2. klasse 
efter sommerferien 



Udmeldelse af elever 1 dreng i 2. klasse (som I er 
informeret om) 

Nye medlemmer af skolekredsen - 

Er der områder hvor medarbejderne er pressede? - 

Overarbejde og afspadsering – hvor meget er 
opsparet? 

- 

Årshjul: Fremlæggelse af skema for næste år  

Årshjul: Fordeling af elever og lærere  

Årshjul: Lejrskole Vi er i gang med at udarbejde et 
årshjul for lejrture, så både elever og 
forældre har et overblik over hvad vi 
gør.  

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  

Børnehuset Solbærkrogen 

Evt. ændringer ift. budget -- 

Børnetal i børnehave 36 

Børnetal i vuggestue 9 

Er der områder hvor medarbejderne er pressede?  

Overarbejde og afspadsering – hvor meget er 
opsparet? 

-- 

Restancer  

Ansættelser 2 pædagoger (som I er informeret 
om) 

 

4. Siden sidst – korte input – bordet rundt 

Solbærkrogens personale må gå over på skolen og blive testet for Corona, hvis poderne 

har kapacitet til det. Afgangselever tilbydes tests 2 gange om ugen fra næste uge. De 

mindre elever tilbydes også test. Er eleverne under 15 år, skal der dog indhentes samtykke 

fra forældrene.   



5. Orientering fra skoleledelsen (Martin/Ulla) 

Herunder hvordan det fungerer med den fortsatte nedlukning pga. corona og hvordan vi er 

forberedt til de kommende ændringer 

I næste uge er 8. klasserne i brobygning. 5-7 klasse må komme 1 gang om ugen, og det 

skal foregå udenfor. 9. klasse må komme på skolen hver anden uge. Første gang i næste 

uge. Alle trænger til at komme afsted igen. Annika har de sidste par uger haft gåtur med 

eleverne i turkis (i mindre grupper) 

Personalet er overført til en ny mailserver, der har givet udfordringer i overgangsperioden.  

Uge 20/21 deltages der i affaldsindsamling. Det er en del af vores grønne profil. 

Mathias skal lave en ansøgning til naturpuljen i Syddjurs, hvor der kan søges penge til 

vores projekt med at så blomster for at fremme biodiversiteten. 

Martin er sammen med personalet i gang med at udfærdige et rul i form af lejrskole, så alle 

ved hvilke klasser, der skal hvad. Martin vil gerne indføre en fælles festival ude på plænen 

med telte og en scene. Der skal ligeledes laves et udsmykningsprojekt.  

Jørgen Kejser, der er flexjobber har været sygemeldt i 7 uger og skal nu have opereret sit 

knæ. Det skal undersøges, om Jørgen skal over på en anden ordning.  

Det er lidt svært i Børnehuset med coronaen. Efter påske laves en omorganisering, så de 

store børn kommer i en gruppe. Der er nu flere børn om eftermiddagen. Personalet savner 

pædagogisk sparring. De vil forsøge at få tid til mere sparring for at støtte hinanden. Det 

fungerer rigtig godt med forældrene.  

Der er kommet en henvendelse fra kommunen om en friplads til et barn i en periode, inden 

familien flytter ud af byen. Storesøsteren går allerede på skolen og har en friplads. 

Bestyrelsen spurgte ind til om kommunen ikke kunne betale, nu forespørgslen kommer fra 

dem? Martin anbefaler, vi siger ja ud fra de given kriterier. Bestyrelsen besluttede at sige ja 

til kommunens henvendelse. Henning finder proceduren for friplads frem, så den evt. kan 

tilrettes, hvis behovet er herfor. 

6. Budgetopfølgning (Carsten) 

Carsten gennemgik budgettet for bestyrelsen, og det ser ganske fint ud. Stor ros til Carsten 

for overskueligheden i det han præsenterede.  

7. Skolens og børnehusets værdier (Martin/Ulla) 

Status på hvad personalet er kommet frem til 

Det er besluttet at afholde en tema/værdi dag, hvor der arbejdes med ovenstående.  

8. Generalforsamling (tilføjet efter udsendelse af dagsorden) 

Dagsorden og invitation udarbejdes af formanden og kontoret udsender det til alle 

forældrene (vi skal huske forældrekredsen) 



Vi afventer udmeldinger fra undervisningsministeriet, inden vi udsætter den planlagte 

generalforsamling. Carsten, Sanne og Tina er på valg. Carsten genopstiller. Sanne og Tina 

genopstiller ikke. Henning forfatter en tekst til ugebrevet, hvor han opfordrer forældrene til 

at opstille til generalforsamlingen.  

9. Arbejdslørdag 

Arbejdslørdagen har været aflyst de sidste par gange. Hvilke ting trænger sig på? Har vi et 

alternativ til disse? Hvornår kan vi realistisk holde arbejdslørdag igen? 

Pedeludvalget har været rigtig gode til at varetage de opgaver, som er vigtige.  

Ulla vil forsøge at lave mindre grupper til at varetage nogle opgaver, som trænger til 

udbedring i Solbærkrogen. Mini pedeludvalget fungerer rigtig fint i hverdagen.  

Dato for ny arbejdsdag er fredag den 10. september. 

10. Solbærkrogen 

Orientering af hvordan det står til i børnehuset, fra skoleledelsen og 

forældrerepræsentanten 

Punktet er dækket.  

11. Mødeplan 

Vi har i forvejen planlagt  

14. april (skolebestyrelsesmøde) 

21. april (generalforsamling) 

5. maj (skolebestyrelsesmøde) 

9. juni (skolebestyrelsesmøde) 

For det kommende skoleår skal vi også finde datoer at mødes, og her er et udkast: 

Generalforsamling d. 6. april 2022 

Skolebestyrelsesmøder 19. august 2021, 15. september 2021, 14. oktober 2021, 10. 

november 2021, 9. december 2021, 12. januar 2022, 10. februar 2022, 9. marts 2022, 28. 

april 2022, 18. maj 2022 og 9. juni 2022. 

Henning fremsender et opdateret forslag til kommende datoer. 

12. Pedeludvalg 

Det er gået fint med snerydning. Det er desværre ikke alle i pedeludvalget, som reagerer på 

Elisabeths henvendelser. Næste år skal pedeludvalget genbesættes efter forventningerne 

er opridset. Der er et isoleret brønddæksel, som skal skiftes. Elisabeth har bestilt dette. 

Martin har sendt en føler ud for at se om vi kan få fat i en flexjobber, som pedel, nogle timer 

om ugen.  

13. Rengøring 



Der har været udfordringer i forhold til en familie, som ikke er dukket op. Problemet er løst, 

og de har betalt sig fra det.  

Jytte ringer rundt hver torsdag i disse corona tider, for at minde forældrene om, at de skal 

gøre rent. 

14. Eventuelt  

I morgen kommer der indbydelse ud til alle kommende SFO familier. Det bliver et online 

møde, hvor Martin går rundt og viser lokalerne. Christina(fra børnehuset), som skal stå for 

TSFO, er med på mødet. Det kommer til at foregå sidst på eftermiddagen, så børnene også 

kan komme med.  

Kagen må vi desværre allesammen selv stå for, nu for tredje gang 


