Vilsted Friskole

Troldbjergvej 4, 9670 Løgstør Tlf. 98676042

Email: mail@vilstedfriskole.dk

3. marts 2018
Dagsorden til bestyrelsesmødet onsdag d. 14. marts 2018 kl. 18.30
Afbud:
1. Godkendelse af referat fra det seneste bestyrelsesmøde
2. Orientering:
a. Formand
Spørgeskemaer er sendt ud
b. Skoleleder
- Persondataloven – vi er i proces – der er en plan a og b
- Info vedr. strejke/lockout – der uddeles en skabelon som sendes ud til forældrene på fredag.
Der kan ikke tilbydes undervisning, hvis lockout bliver tilfældet, men minions og SFO kan
køre. Forældre opfordres til at hjælpe hinanden i undervisningstiden.
- Info. vedrørende elev.
c. Kasserer
- Restancer, Gitte og Michael har et fint samarbejde. Heidi udarbejder en liste.
- Balancen er fin ud. Bliver sendt med dagsorden ud hvert kvartal.
d. Lærer (Lea)
- Fraværende – alt går godt J
e. SFO-leder
- Sonja og jeg har holdt møde med de kommende Mini-SFO forældre. 16 børn er tilmeldte.
Det var et godt møde, og vi glæder os. Fredag holder Heidi, Morten og Mette møde og
”finplanlægger”.
- Ønske om at bruge bussen i uge 27 samt uge 32.
f. Orientering fra udvalg.
- Rengøring:
- Udfordringer hvis forældre ikke dukker op. Obs, at børnene ikke leger i musik lokalet, da
der et par mandage har været et dyrt ”jack-stik” der er gået i stykker.
- ”stikket” til papirholderne er knækket, Sonja hører Svend om han kan bestille nogle flere.
- Obs, at der bliver ryddet op om fredagen inden weekend rengøring – obs på, at dem der har
lånt salen til fødselsdag, er informeret om, at de skal rydde op bagefter.
- Der bliver lavet en ny seddel på, hvilket rengørings middel der skal bruges til gulvene. Gitte
laver en seddel.
3. Ny bus
- Seneste nyt: Den nye bus er synet, Ulrik afleverer papir i aften, afgiften kan hentes hjem.
Der bliver lavet ”virksomhedskort” til boksen til at registrere køretiden. Boksen sender selv
info ind om køretider. Der er en årlig udgift på boksen til ca. 2500 kr. Vi regner med, at
kunne køre i den nye bus om 14 dage.
- Foreslår, at vi venter med at give den olie i sommerferien, da det er vigtig at bussen er tør
inden det bliver givet.
- Udsmykning. Ulrik vil undersøge, om det er muligt at sætte udsmykningen på, inden den
kommer til os.
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Reklamer? Vi hører ”skilte-firmaet”, om de er interesseret i en reklame, herefter vurderer vi,
om det kommer til at se ordentlig ud, og tager stilling om vi vil have reklamer på. Flere ideer
til, hvor reklamerne kan sidde.
Vi har den gamle bus indtil d. 13/4.
Der er endnu ikke lavet en aftale om, hvad der skal ske med den gamle bus.

4. Byggeri - Hvor er vi i processen?
- Micahel har holde møde med CBS, for at se på de forskellige ”fag-entrepriser”. Byggeriet
sendes i udbud ved 3 forskellige firmaer, i henhold til reglerne, her i området. Herefter ser
vi, hvad vi kan tage ud af entreprisen til ”selvbyg”.
- El, VVS og ventilation holdes uden af totalentreprisen.
- Tilbud på byggeri forventes retur efter 14 dage.
- Vi håber at barakken kan blive revet ned inden sommerferien, så byggeriet kan gå i gang
efter sommerferien.
5. Elevers IT-redskaber.
- Konfirmering af skrivelsens ordlyd: Ændring, så det er gældende fra 5. Kl. grundet ny
gruppestruktur fra skoleåret 18/19. Ændring af ordlyden, så vi ønsker eleverne har en PC,
Chromebook eller en I-pad/Tablet med tastatur og et tekstbehandlings program. Morten
spørges hvilke muligheder der er for gratisprogrammer, for ikke at pålægge forældrene
unødige udgifter. Vi starter blødt ud, for at få udviklingen i gang.
- Snak om, hvilke programmer vi gerne vil at børnene har råderet over.
- Hvornår meldes det ud og hvordan: Til stor-forældremødet i forbindelse med
Generalforsamlingen.
- Uni-login, ved forældrene hvad børnene kan bruge det til?
6. Betaling af skolepenge og betaling for SFO i forbindelse med udmelding af elev.
- Sådan er praksis p.t..: Lige nu er det sådan, at hvis man melder et barn ud, før tid ex.: Hvis
udmelding 3/2, så betales der for måneden ud + 1 ekstra måned. Udmelding d. 28/3, er
proceduren den samme.
- Skal det fortsætte sådan, eller er der behov for ændringer? Vi er enige om, at det fortsat er
vores procedere, vi skrive på hjemmesiden, under praktisk info.
7. Det kommende skoleår
- Ændringer vedr. ugestrukturen i forhold til det seneste møde: Vi har fået vendt og drejet
forslaget til den nye struktur ændring, og har besluttet, at vi fortsætter denne struktur vi har i
år. Tiden er ikke til store strukturændringer, derfor venter vi. Bestyrelsen syntes det er
ærgerligt, da de syntes det var en god struktur, og vil gerne, at vi ikke ”sparker ideen til
hjørnet”.
- Elevtal: Vi forventer et elvetal på det vi har budgetteret, men måske skal der justeres på
budgettet, når vi har det endelige antal elever, da vi gerne vil lave et budget med 2 elever
under det faktuelle antal.
8. Fundraising til aktiviteter med børnene
- Drøftelse af nuværende praksis med henblik på evt. ændringer. Vi har fået en henvendelse
fra en forældre, omhandlende at der bliver et for stort pres på børnene ifht de penge de skal
skrabe ind til lejrtur. Både ifht til ”Gourmet-middag”/ skrabelodder m.m.. Disse forældre vil
hellere betale det beløb som lejrskolen koster. De lærer der er involveret og Sonja har taget
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en snak, og kan godt se, at børnene kan føle sig presset, hvilket bestemt IKKE har været
hensigten. Det at samle penge blev besluttet på et forældremøde, hvor der ikke har været
indsigelser.
Fremadrettet tænker bestyrelsen at, det vil være en god ide, at alle tiltag om at ”samle penge
ind” ikke ligger i den samme periode. Kigge til kommende års budget, om der skal afsættes
flere penge til Lejrture, og så sige at det er dét beløb vi tager på lejr for. Sådan at lejrskolen
er inkluderet i skolepengene. Bestyrelsen kan sagtens se, at pengeindsamlingen er gjort ”i en
god ånd”.
Bestyrelsen vurderer fra gang til gang, når vi får tilbud om indtjening, ex: udlevere
telefonbøger i sommerhusområdet. Der er forskel på, hvor pengene kommer fra, at det ikke
er de samme som betaler skolepengene.

9. 9. klasse på Vilsted Friskole
- En beskrivelse af indhold og afslutning. Sonja læser skrivelsen som hun og Storegruppe
lærerne har udarbejdet. Forslag til enkelte ændringer af ordlyden.
- I beretningen til Generalforsamlingen, gør vi opmærksom på, at nu er vi en skole fra 0-9 kl.
– vi tror på det…..
- Giver alle forældre til Generalforsamlingen ”beskrivelsen ” af 9. kl. med hjem. Og herefter
sendes det med ugebrevet.
10. Ting vi skal have styr på inden næste møde.
- Alle genopstiller til generalforsamlingen.
- Suppleant – formoder vi ikke genopstiller – Michael tjekker op på det.
- Indkaldelse til Generalforsamlingen i lokalavisen sendes til udgivelse i uge13, og skrives i
ugebrevet.
- Peter bliver spurgt, om han vil være dirigent – det vil han selvfølgelig gerne J Vil dog
gerne at der er styr på, hvem der stiller op for skolekredsen og hvem der stiller op for
forældrekredsen.
11. Nyt fra bestyrelsen til ugebrevet – uge 12:
- Har man lyst til at komme i bestyrelsen, kan man henvende sig til Michael eller Sonja.
- Ulrik, Mette og Dorte genopstiller. Michael Vittrup genopstiller formodentlig ikke –
Michael Bagge tjekker op inden info sendes ud.
11.a. Nyt fra bestyrelsen til ugebrevet – uge 11:
-

Bussen er på vej, bliver leveret inden for 14 dage.
Byggeri: Vi er i gang med at ansøge om byggetilladelse, og vi er i gang med at indhente
udbudsmateriale med henblik på at indhente tilbud.
Husk generalforsamling / storforældremøde d. 18/4 kl. 19.00
Beskrivelse af 9. Kl. forløbet blev fremlagt på mødet, dette bliver også fremlagt på
Storforældremødet.

12. Evt.
- Vi skal have gennemgået vedtægterne, så vi kan få lavet evt. ændringer inden næste
generalforsamling.
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Forespørgsel fra Støtteforeningen – om vi gerne vil have deres ”lån”, til udgifter ved
udskiftning af bussen – ja tak J
Sonja har været en del at landsbyrådet, stormøde d. 10/4. Sonja har sagt ja til, at skolen
gerne vil være med til at deltage i et cykelløb sammen med Borgerforeningen i Vilsted.
Bestyrelsen syntes også at dette er en god ide.

Mette har brød medJ
Med venlig hilsen Sonja og Michael

