Vilsted Friskole
Troldbjergvej 4, 9670 Løgstør Tlf. 98676042

Email: mail@vilstedfriskole.dk

2. januar 2018
Dagsorden til bestyrelsesmødet onsdag d. 10. januar 2018 kl. 18.30
Afbud: Dorte, Michael
1. Godkendelse af referat fra det seneste bestyrelsesmøde
2. Orientering:
a. Formand
Lønforhandling med lærerne, god snak med TR – kostede et lille engangsbeløb til lærerne.
Det kunne være en god ide fremadrettet at have en lønpolitik, som udarbejdes i løbet af
foråret
b. Skoleleder
ER i gang med planlægning af næste skoleår, der vil komme noget på skrift.
Sonja har haft møde med Kirsten Svensmark angående en koncert med Tavse Poet. 4. Marts,
borgerforeningen vil give 3000kr, menighedsrådet ditto – og skolen har fået tilkendegivelse fra
støtteforeningen om 3000kr
c. Kasserer
d. Lærer (Marianne)
Godt tilfreds med julefesten
Tager hul på musicalforberedelsen i næste uge
e. SFO-leder
f. Orientering fra Udvalg
Der mangler et hold på et rengøringshold – Morten kan evt. tage hans zone 0 i brug til denne tomme
plads
3. Bus
Ulrik fremlægger forskellige muligheder.
Beslutning.
Ulrik får mandat til at gå videre med bus ´køb´- model nr. 1 – Scania far 2008 – 51 pladser –
kørt 353.000 km – der bliver arbejdet på en leasingaftale
Bestyrelsen underrettes løbende – Michael undersøger leaing nærmere
Reparation af egen bus vurderes som skruen uden ende, den skal synes inden 1. marts – dette er
en absolut plan B
Der arbejdes under et vist tidspres
Der snakkes evt. om at lease sammen med andre institutioner
4. Byggeri
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Status efter seneste møde med arkitekterne.
1. marts kan vi forvente at have tegningerne fra arkitekterne
Tilbud indhentes først når vi har tegningerne
Byggeriet m2 og udseende kom på plads
Byggeriet kommer ikke i gang til 1. April
Der komme ikke nogen arbejdsdage i byggeperioden
5. Pengeindsamlingsudvalget.
Hvad er planen?
Der afholdes møde i januar – nærmere info følger
6. Fastlæggelse af skolepenge og SFO-betaling.
Mette fremlægger et alternativ til det nuværende modultilbud i SFO.
Der ændres ikke ved skolepengene, bortset fra naturlig fremskrivning på 1 %
De nye moduler præsenteret og vedtaget
Modul 15 - 740 kr.
Modul 16:30 - 1130 kr.
Modulklippekort fra 3. kl. 400 kr.
7. MiniSFO
Hvor mange børn og hvordan?
Starter tirsdag den 3. april
16 børn tilmeldt i kommende 0. Klasse – 8 er tilmeldt minisfo
Der indkaldes til møde med 0. klasses forældre – forhåbentlig springer flere til
Skemaerne ændres lidt bemandingsmæssigt – men klares primært af Morten og Mette
Der kommer til at mangle en vikar til ca. 13 timer i fritter + frugt om morgenen
8. Ferieplanlægning.
Drøftelse ud fra planen fra Vesthimmerlands Kommune (som vi plejer at tage udgangspunkt i).
Kalenderen drøftes på lærermødet – og tages med igen på næste bestyrelsesmøde
9. Åbningstider i SFO i skolens lukkeuger.
Drøftelse af om pasningstilbuddet skal udvides.
Det er sommerferien der er i spil – der er åben i første og sidste uge af sommerferien (27 og 32)
– uge 28, 31, 8, samt påske og uge 42, er der nødpasning i Storkereden
Sonja og Mette laver et skriv
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10. Lønforhandlinger med lærerne
11. God snak med TR – kostede et lille engangsbeløb til lærerne. Det kunne være en god ide
fremadrettet at have en lønpolitik, som udarbejdes i løbet af foråret
12. Godkendelse af budget
13. Hjemmeside.
Status fra udvalget.
Forslag til layout af ny hjemmeside præsenteret af pr udvalget, Morten Kappel sættes i gang
med projektet
14. Målsætninger
Evaluering samt opstilling af nye.
Målsætningerne for 2017 var:
Bestyrelsens vigtigste fokuspunkt er fortsat at gøre skolen attraktiv for at fastholde elevtallet i et
geografisk område, hvor børnetallet og befolkningstallet falder.
Bestyrelsen påtænker bl.a. at
o Fastholde skolens profilering i lokalområdet – bl.a. ved reklamespot i Løgstør Bio,
deltagelse i byfesten i Løgstør og på Forårsmesse i Løgstør.
o Renovere den store legeplads.
o Sikre at bygningsmassen har den fornødne kapacitet til det øgede elevtal.
o Tilbyde 9. klasse
Bestyrelsen forholder sig meget bevidst til sin rolle som økonomisk ansvarlig og vil fortsat fokusere
på at holde fast i den positive udvikling.
Bestyrelsen er meget bevidst om sit ansvar for, at medarbejderne trives i og med deres arbejde.
Skolen samarbejder med øvrige friskoler og andre institutioner i området, dog ikke på et økonomisk
plan.
Målsætninger:
Byggeri
9. klasse
Promovere os i lokalmiljøet, bl.a. ved hjemmeside og facebook
Ny bus
15. Spørgeskemaer til tidligere elever.
Se vedhæftede 2 bilag.
Intet at indvende – skemaet sendes ud - Michael
16. Hjertestarter.
Vi har nu haft hjertestarteren i 3 år, og driftsomkostningerne dækkes derfor ikke længere af
TRYG-fonden.
Drøftelse af om skolen helt eller delvist vil bidrage til dækning af udgiften (ca. 2.500,- kr./år).
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Skolen vil gerne være medspiller i dette projekt – fx sammen med borgerforeningen som Sonja
kontakter
17. Skolebod.
Storegruppen vil gerne lave en skolebod.
Nærmere information gives på mødet.
Prøvetid frem til sommerferien – bestyrelsen er lidt skeptiske i forhold til det usunde udvalg, og
synes man bør overveje alternativer
18. Ting vi skal have styr på inden næste møde.
Alt vedr.: bus
Udspil fra pengemagerne
Målsætninger til orientering

19. Nyt fra bestyrelsen til ugebrevet.
Bedsteforældre eller lignende søges til at skære frugt om morgenen

20. Evt.

Michael har brød med
Med venlig hilsen Sonja og Michael

