Referat af bestyrelsesmødet på Midtdjurs Friskole
onsdag den 29. sep. 2021 - kl. 18.30-21 på skolens lærerværelse
Til stede: Martin, Ulla, Morten, Henning, Maiken, Kristina, Jens, Carsten, Joachim
Afbud: Elisabeth, Mathias (lærer)

1. Godkendelse af dagsorden og referat
Dagsorden og referat godkendt med tilføjelse af pkt 8 herunder.
2. Konstituering vedr. referent. Vi udskød punktet til enten rotation eller fast.
Joachim er fast referent.
3. Punkter fra sidst:
(Henning) Renovering af facade på bibliotek og kælderetage
Henning har haft kontakt med Rytters. Tømrerne er ramt af, at der er for meget at lave. Det
medfører forsinkelser. De kan ikke give et sluttidspunkt endnu.
(Martin) Tag på gymnastiksalen
De kan muligvis gå i gang i uge 42.
(Joachim) Tilbud på videoovervågning
Kameraer er ved at blive sat op.
Jytte og Martin har d.d. fået registreret kameraerne hos politiet (polcam).
Almsten Sikring skulle have kontaktet Joachim i slutningen af sidste uge ift. gennemgang af
systemet. Joachim venter stadig på dette.
Joachim skal have skaffet tv-overvågnings-skilte og sat op.
(se desuden pkt 15 herunder ang. information til forældrene)
(Ulla) Tilbud på legehuse til Solbærkrogen
Ulla har ansøgning ude - der skulle komme svar primo oktober. Vi venter med at gøre mere,
indtil dette svar kommer.
4. Siden sidst – korte input – bordet rundt
(ikke noget)
5. Orientering fra ledelsen (Martin/Ulla)
Ulla orienterer:
En ikke-vaccineret personale har haft covid. Alt personalet har derfor været testet. Det gik
godt. Der er god forældreopbakning.
Der har lige været personalemøde. Efter indførslen af eca-vand, er der nu fundet mere
legetøj frem i børnehuset. Hemsen er også i brug igen.

Ulla sender link / info ud til forældre ang. eca-vand, så der ikke er bekymring om brugen
heraf.
Martin orienterer:
Fødevarestyrelsen har været på besøg. De har kontrolleret SFO’ens køkken. Køkkenet
falder under bagatelgrænsen. Skolen har fået en glad smiley.
Arbejdstilsynet har også meldt, at de kommer på besøg på et tidspunkt.
Min Friskole i Ørum kommer og lejer naturfagslokalet en gang imellem. De betaler 500 kr pr
gang.
Martin har søgt Sparekassefonden for 100.000 kr til skaterramper.
Der har været kursusdag om “low arousal” for alt skolens personale.
Der er snart lejrtur til Berlin. Der er lidt udfordringer med covid-restriktioner.
6. Ansættelse af pædagog til Solbærkrogen (Ulla)
I august var der 5 ansøgere, (hvor der ikke blev ansat nogen).
Der er nu 7 ansøgere, hvor de 2 er uddannet pædagoger.
Der er samtaler i næste uge.
Bestyrelsen vil gerne vente med at ansætte, til vi finder en, der er god.
Ulla kan til gengæld godt mærke i hverdagen, at der mangler én i huset.
7. Ansættelse af lærer til skolen (Martin)
Maria har opsagt sin stilling med udgangen af oktober.
Martin har stillingsopslaget klar.
Henning, Martin og Mathias (lærer / TR) sidder med i ansættelsesudvalget.
Der planlægges løbende samtaler og ansættelse pr 1. november eller snarest derefter.
Maria er også souschef.
8. Evaluering af arbejdsdag
Det var en god dag. Der blev lavet meget, og det virkede til at folk hyggede sig.
Jytte havde alt for travlt.
Folk på skolen har følt sig lidt alene, fordi man er fordelt på et stort område.
Forslag om fælles de-briefing lige op til fælles aftensmad (med fotos og klapsalver), fælles
spisning, og herefter tydeligt at folk kan tage hjem eller arbejde en time ekstra, som de har
lyst.
Vi skal i høj grad huske, at det skal være en hyggelig og social dag for alle. Især nye familier
og ikke-håndværkere skal “kobles på” andre familier.
Det skal gå noget hurtigere og nemmere med madlavning og servering. Der skal være flere
kokke. Evt nogle grill til hurtigere pølse-stegning - eller mad i store gryder.
Husk også mad til dem, der ikke spiser svin / kød / andet.
Måske der skal være 3-4 personer i HQ i stedet for 2, så der også er muligehed for at gå fra
HQ og instruere eller koble nye familier på andre.
Der skal være lette opgaver nok. (Nogle opgaver krævede særlig viden / kunnen. Og nogle
havde ikke nok at lave.)

9. Budgetopfølgning (Carsten)
Vi mangler børn.
Vi har nogle engangsudgifter nu her, men det forklarer ikke det hele.
Vi havde budgetteret med ca 10 elever flere. Desuden har Martin også brugt flere penge på
støtter i kølvandet på corona-nedlukning.
Der er 94 elever pr 5. sep. (og en ny elev på prøve pt).
En personaler i Solbærkrogen går på barsel omkring nytår - måske kan der undværes en
barselsvikar, hvis der ikke er mange børn (Uglerne stopper i udgangen af marts). Herved
kunne der spares nogle penge.
Selvom august ser lidt sløj ud, har vi stadig penge på kontoen. Så det er ikke alvorligt, men
vi kunne godt bruge flere børn.
10. Restancer og reaktioner (Henning/Carsten)
Vi har en familie, der ikke får betalt skolepenge. Martin skal ofte have fat i vedkommende, og
så kommer der lidt penge. Der mangle stadig betaling for nogle måneder.
Det foreslås, at vi kan kræve, at familien tilmeldes betalingsservice.
Vi gør ikke mere lige nu, men følger nok op på det igen senere.
11. Tilbud på skolemøbler (Martin)
Skolen trænger til nye borde og stole til 0.-6. klasse.
Martin har snakket med Djurs Møbler. De vil gerne regne på det og komme med et tilbud.
Der er tilbud på 140.000 kr (+ 5%) fra Scan Office.
Martin kan umiddelbart ikke finde fonde til skolemøbler.
Vi vender punktet igen på næste møde, når vi har fået tilbud fra Djurs Møbler.
12. Nyindretning børnehuset (Ulla)
(tages under næste pkt)
13. “Anlægskatalog” / Ønske-liste (Martin)
Liste af større opgaver, som skal udføres snarest eller snart på skolen og i
børnehuset
Link til anlægskatalog udsendt i mail til bestyrelsen fra Martin 29. sep. 18:31.
Ulla foreslår at lave tilbygning til vuggestuen. Et forslag er at bygge ud bag køkkenet med
badeværelse med pusleborde, samt indgang med garderobe og et multirum.
Der er lavet skitse over byggeriet. Vi har brug for et overslag for at arbejde videre med det.
Flere kvadratmeter vuggestue vil også give mulighed for flere vuggestuepladser.
Udbygningen vil også give bedre forhold for personalet og børnene - også i børnehaven.
Henning forsøger at kontakte nogen mht. pris-overslag.
Lågen ind til huset fra parkeringspladsen er ikke god (og har aldrig været det). Børnene kan
selv åbne den. En ny låge koster måske 6.000 kr.

Måske hegnet ved siden af lågen hen til skraldespandene skal gøres højere.
Ulla indhenter tilbud - både på ny låge og på højere låge samt højere hegn ved siden af.
Der skal nye fingerbeskyttere til dørene mellem garderobe / legeplads.
Morten undersøger og køber!
Der er ønske om el-cykel. 8.000 kr for alm cykel. 16.000 kr for cykel med kasse. Vi vil gerne
købe noget i en ordentlig kvalitet. Ulla undersøger en specifik model og pris. Forslag om at
søge støtteforeningen om denne.
40 chromebooks for 95.000 kr. gennem SKI-aftale.
De nuvær computere og iPads er for gamle og dårlige.
Martin bestiller!
iPads til Solbærkrogen. 7 stk.
Martin undersøger hos SKI-aftalen og finder tilbud.
14. Skal vi gøre noget ifm. lejrskole indbetalingerne for 8. klasse, der pga. pandemien
ikke kom til København? (Henning)
Hele ordningen for forældrebetaling har været diskuteret. Hovedpunkterne er som følger:
Der er indført forældrebetaling til lejrture fra 4. kl. 100 kr/md. Det er uklart for nogle forældre,
om der er specifikt regnskab pr elev eller klasse. Det skal måske være tydeligere, at
forældrebetalingen kun dækker en del af de direkte udgifter ved rejser; og at skolen altså
finansierer en del af turene. Forældrebetalingen til lejrture vil aldrig “spilde over i” udgifter til
skolens almindelige drift eller andet.
Det overvejes, om vi skal droppe den nuværende ordning med “tvungen opsparing” for ikke
at stå i lignende situation igen. Eller om vi i stedet skal hæve skolepengene. Det sidste
kræver vist nok at skolepengene hæves allerede fra 0. kl. og at det vedtages på
generalforsamling.
I den konkrete sag: vi forsikrer forældrene om, at der ikke går penge indbetalt til lejrtur over i
skolens alm drift. Vi tilbagebetaler 1.100 kr til alle elever i 8. og 9. klasse pga. aflysning af
Kbh-turen.
15. Overvågningspolitik på skolen og børnehuset (Joachim)
Joachims forslag til ugebrev / nyhedsbrev:
“På skolen og i Solbærkrogen er der ved at blive sat kameraer og udstyr op til tv-overvågning.
Det gør vi for at forebygge hærværk og indbrud. Desuden kan optagelserne bruges, hvis der
skulle ske noget. Det er vigtigt for os at understrege, at der ikke bliver bliver optaget i
skoletiden / børnehusets åbningstid. Børn og ansatte m.fl. bliver altså ikke filmet i den
almindelig færden på skolen og i børnehuset. Man skal dog være opmærksom på, at man kan
blive filmet uden for den almindelige åbningstid. Skolens ledelse har adgang til optagelserne,
men benytter sig kun af dette, hvis der er god grund til det. De formelle retningslinjer for
tv-overvågningen kan findes her: [link til politik på skolens hjemmeside]. Mvh. Bestyrelsen”

Forslag vedtaget. Martin sætter politiken på skolens hjemmeside og sætter ovenstående i
ugebrevet. Ulla sætter ovenstående i nyhedsbrevet til Solbærkrogens forældre.

Skolens retningslinjer / politik for tv-overvågning: se mail fra Henning d. 27. august 09:50.
16. Mere lys udvendigt på skolen (punktet udsættes)
17. Pedeludvalg og diskussion af om vi skal have en fastansat, evt. deltids, pedel, på
sigt (punktet udsættes)
18. Rengøring
Der har været lille fremmøde d.d. til første introduktion til eca-vand. Der bliver afholdt en
intro-gang mere d. 7. okt.
19. Eventuelt
20. Forældrepunkt uden ansatte

Punkter til næste gang
●
●
●
●
●

Fastsæt dato for næste arbejdsdag.
Mere lys udvendigt på skolen
Pedeludvalg og diskussion af om vi skal have en fastansat, evt. deltids, pedel, på sigt
Tilbud på skolemøbler - tilbud fra Djurs Møbler
Opfølgning på anlægskatalog / ønske-listen

Årets mødedatoer // kage-ansvarlige
Torsdag d. 14. oktober 2021 // Carsten
Onsdag d. 17. november 2021 // Elisabeth
Onsdag d. 12. januar 2022 // Kirstine
Torsdag d. 10. februar 2022 // Maiken
Onsdag d. 9. marts 2022 // Morten
Torsdag d. 28. april 2022 // Jens
Onsdag d. 18. maj 2022 // Henning
Torsdag d. 16. juni 2022 // Joachim

