Vilsted Friskole
Troldbjergvej 4, 9670 Løgstør Tlf. 98676042

Email: mail@vilstedfriskole.dk

8. november 2017
Dagsorden til bestyrelsesmødet onsdag d. 8. november 2017 kl. 18.30.
Afbud: Didde
tilstede: Sonja, Michael Bagge, Mette A, Ulrik, Michael Vitrup, Gitte, Dorte, Mette B, Peter
referent: Dorte
1) Godkendelse af referat fra det seneste bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt
2) Orientering:

Formand

Der skal holdes møde med børnehaven – aftaler nærmere med børnehavens bestyrelse

Skoleleder
-

-

-

rigtig fin ”åbent skole” arrangement. Med pt. 15 indskrevne børn O kl. næste
skoleår, måske kommer der lidt flere.
der er pt. 6 elever på venteliste fra ml.gruppen og op.
Vellykket halloweenfest, en rigtig god fest for både voksne og børn. Der var gjort
meget ud af den.
Der har været en henvendelse fra en forælder omkring brug af kælderen, den
bruges IKKE til undervisning, men det undersøges nu med brandmyndighederne
hvordan og i hvilket omfang den må anvendes – f.eks. kortere ophold, med få
elever…
Hjemmebesøg i 6. kl. Skolen har valgt i år ikke at have hjemmebesøg i 6. kl. af
forskellige årsager, men der har været flere henvendelser fra forældre i den
anledning, og det giver grund til at genoverveje… eller i hvert fald få informeret
om, hvordan praksis er.
John, vores præst flytter og der bliver ansat en vikar i stedet, som kommer til at
undervise konfirmanderne
Lærerne tager på kursus de næste to dage
Der er ved at blive udarbejdet et nyt budget for næste år.

Kasserer
-

Lærer
-

Budgettet bliver fulgt.
Michael følger op på restancer
Skole/hjem samtaler er gennemført
Loftet i musik fungerer rigtig fint
Thea er tilbage
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SFO-leder
-

Det faste personale er tilbage
Nye vinduer / døre ser virkelig godt ud
Tøseklubben sættes på stand by et stykke tid, drengeklubben fortsætter

Orientering fra Udvalg
-

intet

3) Bus

- Ny?
- Reparation af den blå dame?
Vi har vendt forskellige scenarier. Michael og Ulrik undersøger fortsat de forskellige
muligheder. Køb – Leesing - reparation, opfølgning på næste møde
4) IT-redskaber til eleverne

- Sonja fremlægger lærernes ønsker
Lærerne ønsker at alle børn i storegruppen har IT redskab med i skoletasken hver dag.
Vi drøftede, hvordan det i praksis kan gennemføres.
Sonja laver et oplæg til storforældremødet, og sender det rundt inden mødet.
5a) Byggeri

-

Der er intet krav om, at vi skal hente flere bud
Michael har fået tilbud fra et nyt arkitektfirma på projektet, da den gamle sprang
fra, vi tager imod tilbuddet.
Derefter går vi i gang med at få endeligt tilbud hjem, og finde ud af mere præcist,
hvad det er, vi kan få forældrehjælp til.
Ulrik og Michael har fundet nogle fine og billige foldedøre, som vi kan bruge.
Michael / Ulrik laver et oplæg til storforældremødet.

5) Gave fra støtteforeningen
- Støtteforeningen ønsker at støtte det kommende byggeri med et pengebeløb.

Drøftelse af vilkår
Støtteforeningen vil give os et lån på 125 000, som derefter gives som gave på 25 000 pr.
år. Det takker vi ja til.
6) Fundraising i forbindelse med byggeriet
- Hvem kunne tænke sig at være tovholder?

Dorte / Gitte er tovholdere fra bestyrelsen, lærergruppen vælger 2, og så håber vi at der
et par forældre som også har lyst til at være med…
7) Planlægning af Luciafest/julefest

-

Som sidste år, med få ændringer. Det bliver d. 14/12
Optrædener i gymnastiksalen, bagefter optog ned til søen, hvor der serveres
æbleskiver og gløgg, saft.
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8) Ting vi skal have styr på inden næste møde.

-

Div. oplæg til storforældremøde
Opfølgning på bus
+ punkter fra årsplanen.
Mad!, vi har vores julefrokost – vi spørger om Didde vil tage sig af det.
MØDETIDSPUNKT kl. 18!!!
Opdatering af hjemmesiden

9) Nyt fra bestyrelsen til ugebrevet.

-

storforældremøde

10)

Evt.

- Hjemmeside
Pr udvalget arbejder på nogle planer, og fremlægger det på næste møde.
- Lucia
Der er mulighed for at gå Lucia 1. søndag i advent i kirken, i stedet for d. 2.
- Rengøring / storegruppens loppemarked
De to ting falder sammen. Vi prøver at afklare det med Didde

