Bestyrelsesmøde på Vilsted Friskole mandag den 17/6 kl. 18.30
Dagsorden
Fremmødt: Susanne, Merete, Martin, Laila, Bente, Jens Chr og Morten
Afbud: Anita og Michael
1. Siden sidst
– Skolefodbold: Alle hold fik præmier med hjem.
– Indbydelse til at holde åben hus den 7. November, fælles tiltag mellem
friskolerne.
2. Opfølgning: Jubilæumsfest. Dyrskue. SFOcirkus. Barak. SFOhave
–

Jubilæumsfesten gik fint. Jubilæumsskrift laves klar til August hvor den kan
trykkes i samarbejde med løgstør bogtryk, og kan også laves i PDF udgave
(Ib/Jens Chr). Det ser ud til at økonomien løber rundt og storgruppen får en
biograf billet + popcorn som tak for hjælpen.

–

Dyreskuet gik rigtig godt, med mange besøgende, der blev uddelt 500
kræmmerhuse med popcorn og der blev delt overskuds streamer ud.
Næste år kunne der evt. være deltagelse i optog om søndagen.

–

SFOcirkus: Samsurium i Ranum gik godt, der var deltagelse fra 3 lokale skoler
og asyl centeret. Der var nogle forældre der var lidt utilfreds med at fritteren
var lukket/flyttet i hele ugen.

–

Der er ved at blive lagt nyt tag på, og der er lavet en fortløbelig plan for
istandsættelsen. Udenom pladsen skal laves i samme stil som SFO haven

–

SFO Haven: Der ventes på at flishugger bliver klar til vi kan bruge den, og
derefter fortsættes arbejdet med haven. Der forventes at der i uge 41 laves et
forløb sammen med eleverne og en kunstner. Der snakkes om at male alle
vinduer hvide og renover trappen samtidig med der opsættes stakit ved vejen,
og evt. låge ved barak.

–

Skoleleder: Arbejdstilsynet har været her (uanmeldt) hvor APV blev
gennemgået og der kom en god kommunikation og noget godt rådgivning fra
arbejdstilsynet. Der var ingen anmærkninger og skolen har nu grøn smily :-)
Ministeriet vil gerne have en redegørelse for hvordan vi vil opretholde niveauet
i forhold til folkeskoen i forbindelse med/efter lockout perioden. Der er
forberedt nogle tiltag hvor der indføres noget mere fagligt i nogle uger og dette
skal godkendes af revisoren (Det manglende må gerne indhentes i kommende
skoleår)
Punkt uden offentlig referat:

–

Lejertur i Hallund var en god tur og den var billigere end forventet.
God hjælp fra forældre.

3. Ny suppleant i bestyrelsen?
Anita overvejer at udtræder af bestyrelsen. Bente meddeler hende at hun gerne
må blive siddende for bestyrelsens, hvis hun ikke ønsker dette tages det på mail
hvordan vil sammen sætter bestyrelsen ifølge vedtægter.

Modtagelse af nye forældre/bestyrelses medlemmer bør tages op som et punkt
så vi bliver bedrer til det. (Hest/føl ordning i forældre kredsen)
4. Etablering af udvalg:

Rengøring. PR

Rengøringsplan for næste halv år (indtil jul) kan godt laves nu, så den kommer
med ud inden sommer ferie (Merete og Susanne)
5. Cykelsponsorløb
Dagens punkter gennemgås. Og opgaver uddeles.
Onsdag tjekkes vejrudsigt og der tages stilling til telt ???
6. Årets kalender

Arrangementer. Ferie. Bestyrelsesmøder. Se bilag.

Årets kalender gennemgås, Sensommerfesten er i år taget af programmet, der
er i stedet indført Haloween fest for børnene.
Arbejdsdag lørdag den 14 september. (Med på dagsorden efter ferien)
Bestyrelsesmødet den 12 August flyttes til 19 August.
Forslag til stor forældre møde: Kost (Frede ???) (Bente) evt med invitation af
de omkring liggende skoler. (Dato kan evt. flyttes)
7. Rengøringsdag efter sommerferien
Rengøringsdag sættes til torsdag den 8. august fra kl. 17-19 afsluttes med
spisning.
8. Punkter til næste gang
9. EVT

Aflæsning foran skolen, der kaos om morgenen. Efter sommer ferien kontaktes
kommunen om de kan hjælpe med problematikken (Jens Chr.)

