Referat bestyrelsesmøde på Vilsted Friskole
mandag den 10/3 2014 kl. 19.00
Fremmødt: Bente, Marianne, Laila, Susanne, Merete, Martin, Jens Chr. og Morten
Afbud: Michael
1. Godkendelse af referat:
Godkendt af alle fremmødte
2. Orientering
Formand:
Invitation til bestyrelsestræf den 5. maj 2014 på Gregers Krabbe Friskole, tilmeldings frist
den 10. April 2014. Bente deltager og tilmelding sendes til Bente.
Else vil gerne fortsætte med at ordne frugt i næste skoleår.
Skoleleder:
Punkt uden offentlig referat.
Flemming Hollen beklager at bussen endnu ikke er leveret, men der ventes stadig på afgift
papir fra SKAT.
Skilte fabrikken har endnu ikke givet tilbud på ”dekorering” af bussen, (Laila høre om
status.)
Vi er blevet hørt om vi vil holde et møde for friskole foreningen, om de nye
arbejdstidsregler den 1. maj 2014 kl. 17-20. Det besluttes at vi siger ja til at holde mødet.
Svend skal opereres i skulderen, og der arbejdes på at få det passet bedst muligt ind i
Svends planer.
Tørretumbler er brændt af, og der er lånt en anden af HB el service. Og der bør sættes
spiro rør op.
CL kursus, lærerne tager på 2 dages kursus den 22/3 og 29/4.
Jens Chr. tager på kursus den 13 og 14. marts 2014
Teater gav en omsætning på ca 12.000, hvilket er pænt. Der var minimal omkostninger til
drikkevare osv.
Jacob hjalp i teaterugen og har fået løn gennem kunst ordningen og skolen skal kun betale
3000.Jens Chr. trænger til ny computer, prisen ligger på ca 7.000.- og denne indkøbes i
nærmes fremtid.
Diverse udvalg.
Orientering/status på rengøring, ressourcebank
Lene og Thomas tages af rengøringsplan (Bente) og erstattes af de nye forældre (Mikkels
forældre), Og efter sommerferien tages det op om de skal på planen igen.

Ressource banken, det skrider frem, og sedlerne begynder at kommer ind og tastes ind i
excel tabel.
Fritterhaven, bør tilsås og der må sættes penge idet så det kan blive færdig.
Og der bør åbnes gennem Svends skur så der er gennemgang til ”Byens Hus” Svends
sættes på opgaven når han kommer tilbage på fuld tid.
Kasserer.
Der er brugt flere penge dd. End budgetteret, Forklaringen ligger i at Heidies løn ikke er
kommer retur i forbindelse med sygdom, en forsikring er betalt dobbelt men de kommer
retur, legepladsen er ikke afbetalt som budgettet der mangler et år mere end i budgettet
og nyt netværksudstyr og Ipad/It til lærerne. På plus siden ligger forældre betalingen også
over budget.
Lærere.
Teater ugen er gået godt i år med bla. en ekstra dag i forberedelse, lånte kostumer og
manuskript færdig i god tid. Den sidste tid har stået i skuespilets tegn.
Der er startet 2 nye i mini SFO så de nu er 5 i alt (alle 5 piger), og der kommer mange
gode erfaringer ind som kan bruges i det fremtidige arbejde med mini SFO.
3. Målsætninger.
Fremlagte målopfølgning for 2013, fremlægges og diskuteres.
Fremlagte målsætninger for 2014 diskuteres og der tilføjes/fjernes punkter og nogle
omskrives.
Merete renskriver og sender rundt pr. mail og godkendes.
Spørgeskema gennemgået og tages på næste møde.
4. Messe.
Tages mellem Michael og Jens Chr. Der spørges rundt på rengørings hold om der er
nogle der har interesse i at tage en vagt på messen.
Logo på balloner ændres fra 50 år til ”barnet gror i voksne.....”
Annonce i ”Messe avis” ? Der laves en 1/8 side annonce JC
5. Personalesituationen.

Pernille og Morten er ansat i tidsbegrænset stilling.
Heidi holder pr. 1/4

Morten forlader lokalet og deltager ikke i beslutninger på dette punkt (Pernille og Morten).
Referat ført at Bente.
Jens Chr. snakker med Pernille og tilbyder hende stillingen, Løn aftales.
Morten tilbydes stillingen 25% tid

Heidi har valgt at sige op og fortsætte som lære på Fjeldsø Friskole, og det er selvfølgeligt
ærgerligt, men heldigvis er Thea her og kan overtage pladsen indtil sommerferien.
Det giver mulighed for at få snakket om i bestyrelsen og læregruppen om fremtiden ang.
lære situationen.
Thea mangel er at hun ikke har hovede fag i fysik og natur/teknik som Heidi kunne. Hus er
tilgengæld faldet godt til på skolen og blandt eleverne.
Der aftales at situationen tages op på læreværelset først, og tages så viderer derefter.

Generalforsamling.

Evt ændring af vedtægter omhandlende suppleantens
valgperiode. Se bilag.

Der snakkes om forskellige kandidater: Ulla, Magnus mor. Henrik Nielsen.
Der snakkes om der som forældre er mulighed for at sidde som suppleant i både forældre
kreds og skole kreds
Evt.

Punkter til næste møde 7/4-14

Jern indsamling, har været i ugebrev og kommer i Medborgenyt
Bus, Farsø autoophug vil give 10.000 for bussen, denne mulighed undersøges
Punkter til næste møde:
Spørgeskema.
Generalforsamling.
Messe 12-13 april.
1. maj arrangement.

