Bestyrelsesmøde på Vilsted Friskole mandag den 16/12 2013 kl. 19.00
Fremmødt: Susanne (Friskolens Venner), Merete, Laila, Pernille (SFO),
Bente, Michael, Morten V (lærerne), Martin, Jens Chr. og Morten K.
Afbud: Ingen.
1. Godkendelse af referat fra 11.11
Godkendt af alle fremmødte
2. Meddelelser
 Formand
- Foredrag aften med Frede Brümer, var godt besøgt, dog mest af personer der
ikke havde tilknytning til Vilsted Friskole.
- Besøg ved revisor, var ok, det gav et godt indblik i hvordan andre skoler klare
sig og hvordan vi klare os iforhold til gennemsnittet, Ok foredrag med Kurt Ernst
fra Privat Skole Foreningen. Han pointerede at det var vigtig at holde på skolens
grund principper, for at kunne (og før man kan) leve op til de krav om ”måling og
vejning” regeringen stiller, og som øges i fremtiden.
 Skoleleder
- 2 Elever er stoppet.
Michael er kommet på Toppedalskolen, Tricia er flyttet til Farstrup og skifter til
folkeskolen der.
- Der er kommet 3 nye elever.
En litauisk dreng starter efter sommerferien (var til åben hus arrangement),
Thea starter igen efter jul, og så er der en helt ny familie hvor drengen starter
efter sommerferien.
- Der er kommet nye regler for specialundervisning, hvor der skal dokumenteres
at der gives det fulde antal timer. (og ikke kun de 25% der gives i tilskud)
- Der er kommet nye regler således at bestyrelsen skal tage stilling til køns
ligestillingen i bestyrelsen.
- Der er endnu ikke nogen afklaring på Heidi timer efter jul, hun kommer onsdag
og ellers er der mulighed for at beholde Thea efter jul.
- Cathrin stopper formodentlig efter jul, da hendes periode ikke forlænges.
 Diverse udvalg. Orientering/status på bus, vedligehold, rengøring/ressourcebank

- Bus (se næste punkt)
- Laila arbejder på en resurse bank og efter nytår kommer der info rundt der skal
med rundt på arbejdslørdage.
- Fritter haven, græs kan først såes til forår når jorden kan bære, og Hans H. er
påmindet om området udenfor hegnet og han gør det når han får tid.
- Svend sættes på at ordne en flise ved barak der er skredet ud.
 Kasserer. Møde med banken i januar?
- Michael og Jens Chr har været til møde i banken og de har givet tilsagn om lån
på 200.000-250.000 til ny bus (6% i rente over 5 år), og han var positiv over at
de mål der var sat for 2 år siden var overholdt, og syntes at sponsore på bussen
ville være en god ide.
- Er der mening i at holde møde med banken ?, kun hvis han gerne vil, og ellers
kan han evt. komme og se nå vi får ny bus eller hvis der kommer en anden
anledning. De ville måske gerne være interesseret i en reklame bag på bussen.
 Lærere
- Der er gang i en emne uge, hvor der læses i de forskellig lokaler hvor der er 4
gennemgående emner (eventyr, kærlighed, sport og fart)
- Thea er efterhånden kommet godt ind i skolen, og klare pladsen godt.
- Lærerne arbejder med at få de nye arbejdstidsregler, til at passe ind for det
kommende år, dette giver nogle udfordringer som der hen af vejen skal løses.
3. Restancer
LUKKET REFERAT.
4. Budget (se bilag)
- Der er en elev mindre i forhold til budgettet, og dette har gjort at resultatet kun lige
præsis ligger over 0.
Eller ikke noget til budgettet. Og det besluttes at køre efter dette.
I det fremtidige budget skal der tages højde for afdrag for bus, men også faldende
reparation og benzin udgifter.

5. Kommende arrangementer i forår 2014 (f.eks. deltagelse i forårsmesse)
- Forårsmesse: Denne messe kan sammenlignes med dyreskue og der kommer
mange ”Løgstør folk” og der vil være en del potentielle kommende elever.
Der snakkes om det er muligt at skaffe folk til at bemande standen de 2 dage.
Det besluttes at bestille en stand, og så arbejdes der på at få arrangementet op at
stå. Storkereden skal spørges om de vil deltage i standen.
Øvrige arrangementer tages på næste møde. (bla. dyreskue og optog) Der tages
udgangspunkt i 2013 kalenderen.
6. Førskoleordning/mini SFO (se bilag)
- Der er flere forældre (3 stk.) der har givet ønske om miniSFO. Derfor er der forslag
om oprettelse af en sådanne, ud fra vedhæftede forslag.
Fordele og ulemper diskuteres, bla. set i forhold til samarbejde med Storkereden.
Bestyrelsen syntes ideen er god og arbejdet sættes i gang. Der kommer mere info
fra Jens Chr.
Pris. 1400.- for hele dagen og med buskørsel.
7. SFO. Vedtagelse af prisstigning. Forslag om klippekortordning.
- Prisstigninger, i et forsøg på at udfase modul 2, (som udsprang da der kun blev en
bus tur om dagen) hæves prisen ekstraordinært pr. 1/1 2014 på modul 2 med 50 kr.
Dette vedtages af bestyrelsen.
- Der fremlægges forslag om klippekortordning, således at junior børnene kan
tilkøbe enkelt dage i fritteren, 10 ”klip” skal koste 350 kr.og fra slut til bus ”koster” et
klip og efter bus til luk ”koster” et klip. Ture ud af huset koster således 2 klip: Der
skal laves en traditionel tilmelding, så SFO får kontakt oplysninger osv. Der skal
stilles nogle krav, om at der gives besked på forhånd osv, der skal være mere info

herom på hjemmesiden under SFO. Bestyrelsen syntes det er en god ide og der
trykkes klippekort. Der laves info der kommer med ud i ugebrev inden jul.
- Der arbejdes på at få mere info på hjemmesiden fra SFO'en.
8. Lønforhandling med lærerne (se bilag)
- Det fremlagte forslag godkendes af bestyrelsen og tages med tilbage til lærerne
for endelig godkendelse, der tilføjes muligheden for ombytning til kontanter.
9. EVT
- Der har været bemærket manglende tømning af skraldespand og manglende
oprydning i SFO inden rengørings lørdag.
- Renovering af boldbanen skal på plan til foråret, og der er ønske om 2 nye mål.
- Bus chauffør påmindes om at bruge håndfrisæt.

