Referat
Bestyrelsesmøde Midtdjurs Friskole onsdag den 14. april 2021, kl. 18.30 – 21.00 - mødet
afholdes online
Tilstede: Sanne, Elisabeth, Maiken, Carsten, Henning, Martin, Vinni, Kirstine, Joachim og
Tina.
Gæst: Morten Gade Steinmetz fra Deloitte
Afbud: Ingen
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden og referat
Godkendt.
2. Punkter fra sidst
(Henning) Renovering af facade på bibliotek og kælderetage - se nedenfor
(Henning) Tilbud på videoovervågning (udskydes pga. aflysninger)
Henning har haft aftalt nogle møder med henblik på at få nogle tilbud, men de er desværre
blevet aflyst.
3. Årsrapport - gennemgang
Bestyrelsen skulle gerne have modtaget udkastet til årsrapporten. Årsrapporten vil blive
gennemgået af Morten fra revisionen - punktet tages når Morten kobler på mødet
Revisor Morten Gade Steinmetz var inviteret til mødet, hvor han gav en gennemgang af
regnskabet. Det væsentligste, der blev fremhævet var, at 2020 har den hidtidige største
omsætning med et flot overskud. Dette skyldes stigning i elever i 5 til 9 klasse. Omsætning
overstiger gælden, hvilket betyder at skolen er vel solideret. Den likvide beholdning er
steget med knap en million.
Regnskab og protokol blev godkendt af bestyrelsen og skal efterfølgende underskrives
elektronisk.
4. Siden sidst – korte input – bordet rundt

Bestyrelsen er uformelt kontaktet af en forældre, der ytrede bekymring omkring fordeling af
henholdsvis drenge og piger og elevantal i klasserne. Skolen skal blive bedre til at
kommunikere om dette, så forældrene ikke bliver unødigt bekymret. Eleverne på skolen
kommer ikke kun fra Børnehuset, så det kan være klassesammensætningen er anderledes,
end forældrene går og tror. Er der andre, som generelt er bekymret, skal vi altid henvise til
Martin.
5. Orientering fra skoleledelsen (Martin/Ulla)
To nye elever er startet i blå og 8 i orange. Vi er nu oppe på 108 elever. Det er nogle super
unger, der er startet i orange. Det er godt, at Christina fra Børnehuset er fulgt med over i
TSFO, det gør at børnene er trygge.
Der er stor fokus på at skabe et fælleskab i klasserne. Der kæmpes i forhold til at gøre klar
til afgangsprøverne. Først i dag den 14. april er der kommet information fra
Undervisningsministeriet. Læseferien er skubbet, så turkis er på skolen længst muligt.
I denne uge er skolen med i affaldsindsamlingen.
Der er søgt midler til Vild med Vilje. Hvis vi er så heldige at få tildelt nogle penge, skal de
gå til flere træer, og en ekstra hytte, som skal være ude på plænen ved boldbanen.
Der har igen været opfølgning på restance.
6. Solbærkrogen (Ulla/Maiken)
Orientering af hvordan det står til i børnehuset, fra skoleledelsen og
forældrerepræsentanten
Overgangen til skole fra børnehave har været rigtig god, idet Christina er fulgt med over i
TSFO. Det har ifølge Ulla været det nemmeste år at flytte børn over på skolen.
Efter Påske er der flyttet børn op på en stue for sig selv, da de skal i skole næste år. Det
drejer sig om 15 børn. Forældrene er meget positive, overfor børnene er flytte i store børns
gruppen. Børnene er vokset meget af det. Denne opdeling gør det også nemmere, at lave
aktiviteter målrettet aldersgrupperne.
Martin og Ulla har drøftet hjemmeside for Solbærkrogen, så den bliver mere salgsbar. Der
mangler nye billeder og tilsynsrapport. Den pædagogiske lærerplan skal ligeledes op på
hjemmesiden. Der kommer pædagogisk tilsyn i maj.
7. Budgetopfølgning (Carsten)
Carsten gav en god opfølgning af budgettet. De første 3 måneder er gået, og der er
overskud. Vi har en stærk økonomi. Vi forventer færre indtægter i det sidste halve år, da 14
elever fra 9. klasse går ud til sommer.
8. Fripladskriterier (Henning)
Rundsendte fripladskriterier tages op til genovervejning

Der blev stillet spørgsmål om forældrene kan risikere at betale med tilbagevirkende kraft,
hvis de har ”glemt” at meddele ændringer. Da ordningen er for 6 måneder af gangen, blev
bestyrelsen enige om ikke at tilføje noget herom i fripladskriterierne.
Carsten anbefalede, at der hentes personlige skatteoplysninger til vurdering af om
fripladskriterierne opfyldes. Den pågældende forældre skal selv logge på for at fremvise
tallene. Dette skal tilføjes i ansøgningen om friplads. Punktet overføres til næste møde,
hvor Henning til den tid har revideret kriterierne for at ansøge.
9. Ændring af åbningstid for SFO (Martin)
Der er et ønske om ændring af åbningstid for SFO’en, fra 6:30-17 til 6:15-16:45
Bestyrelsen godkendte ændringen. Som det er nu, har personalet fået at vide, at de skal
blive til kl. 17:00, hvis behovet er der, da der er andre dage hvor SFO’en lukkes før, grundet
børnene er hentet.
10. Renovering af biblioteks- og kælderfacade mod syd (Henning)
Der er rundsendt overslagstilbud fra Rytter’s Tømrerfirma og Kolind Tømrer- og
Murerforretning, samt mine kommentarer
Jeg har i øvrigt, på opfordring fra Martin, søgt Fonden Sparekassen Midtdjurs om tilskud til
renoveringen.
Begge firmaer har været på skolen et par gange, og tilbuddene er meget ens. Kolind har
tidligere udført arbejde på syd facaden. Prisen er ca. kr. 750.000,Rytter kan ikke sige hvornår de evt. kan påbegynde arbejdet. Kolind kan være færdig med
det meste til skolestart i august. Spørgsmålet er så, hvad det meste er. De vil starte i den
ende hvor SFO’en er mest. Det er vigtigt, at der laves en detaljeret plan for hvornår der
gøres hvad, da dette ikke fungerede så godt sidst der blev foretaget renovering på skolen.
Renoveringen vil forbedre indeklimaet væsentligt.
Bestyrelsen besluttede, at Henning tager fat på Rytter for at få dem til at bekræfte, at de
kan have opgaven løst et par uger inde i nyt skoleår.
11. Endelig mødeplan (Henning)
Bestyrelsesmøder (gammel plan): 5. maj og 9. juni 2021
Bestyrelsesmøder (ny plan): 26. august, 22. september, 14. oktober (ulige uge), 17.
november, 16. december 2021 og 12. januar, 10. februar, 9. marts, 28. april (ulige uge), 18.
maj og 16. juni 2022
Datoerne blev godkendt.
Generalforsamling 2021: Når vi kan afholde generalforsamling hvor hele skolekredsen kan
deltage. Hvis ikke det kan lade sig gøre ved fysisk fremmøde senest til august, foreslår jeg

at vi finder en online løsning.
Generalforsamling 2022: 6. april 2022
Der skal skrives ud til forældrekredsen og skolekredsen, at generalforsamlingen 2021 er
udskudt.
12. Pedeludvalg (Elisabeth)
Desværre er alle i pedeludvalget ikke gode til at svare når Elisabeth henvender sig.
Lygtepæl på grus parkeringspladsen er blevet påkørt. Elisabeth forslog at fjerne lygtepælen
helt, da den står et dårligt sted. Dette er bestyrelsen enig i.
Vinnie forslog, at der opsættes lys ved cykelskurerne.
Området hvor der skal strøs blomster skal fræses først. Elisabeth og Martin finder ud af
hvad der skal gøres og hvornår.
13. Rengøring (Kirstine)
Kirstine laver snart en ny rengøringsplan, som Martin sender ud med ugebrevet, så
forældrene kan få sig skrevet på.
Der er på nuværende tidspunkt ikke nogen problemer.
Det blev drøftet, om vi skal bruge ECA vand i stedet for rengøringsmidler og håndsprit. Et
argument for at bruge dette er, vi bliver en grønnere skole og sparer penge. Kirstine finder
priser og punktet sættes på næste gang.
14. Eventuelt
Elisabeth har mulighed for at skabe kontakt til Djurs Sommerland, så det vil være muligt at
få en rundvisning bag kulisserne.
Kagen må vi desværre allesammen selv stå for, nu for fjerde gang

