Bestyrelsesmøde på Vilsted Friskole
Mandag den 9/9 kl. 19.00
Referat:
Fremmødt: Susanne, Merete, Laila, Marianne, Jens Chr. Michael og Morten
Afbud: Bente
1. Siden sidst:
Referat fra sidste møde godkendes.
23/10 kl. 13-17arbejdstidsregler: sandwich og kaffe, tovholder: ???
2. Orientering:
Formand: Ikke noget til punktet
Skoleleder: Der er kommet 3 nye elever så der pr. 5-9-13 er indskrevet 80 elever.
Der er varslet nedgang i næste års tilskud så den lander på 71%
Workshop om Åben Skole arrangement den 7/11, det var et godt arrangement og der
forsøges at få folkeskolerne i området med, men dette er dog ikke så sandsynlig. Men vi
holder åbent hus under alle omstændigheder.
Lærerrepræsentant: De nye elever er umiddelbart faldet godt til, og der bliver gjort meget
fra lærerværelset for at dem godt i gang.
Emneugen: ”at sætte spor” er godt i gang, og vi er spændte på hvor og i hvad det ender med.
3. Udvalg:
Rengøring: Hvad er zone 0?, der er flere muligheder, lærernes ønskebog, de kan bruges ved
afbud, ellers spørg Jens Chr. Om der er noget.
Vedligeholdelse: Kælderen under cykelskur, bør ifølge Skalflex renses af indvendig og
derefter pudses med Skalflex sokkelpuds vandtæt og armeringsnet. 3800.- i materialer og så
frivillig arbejdskraft, ser om det kan komme på arbejdsdag ellers laves det en dag for sig
selv. Udvalget sætter det i gang.
Vinduer i fritterhaven, hvis de skal være hvide skal de males flere gange med både oliestop
og alm. maling, men det er muligt. Udvalget sætter det i gang.
Børnehave: Møde med børnehave flyttet til 10/9.
PR: Ikke noget til punktet
4. Arbejdsdag 14/9:
Maling af bagsiden af barak, maling af barak dør, maling vinduer indendørs barak, fjerne
maler pletter i barak. Maling af mørke vinduer i fritter have.
Havearbejde (Svend ved hvad) ikke fritter have, P-pladser.
Stakit i fritter haven.
Gimle div. oprydning opgaver.
Træ i gården.
Vi starter kl. 9.00 med kaffe og så er der frokost iløbet af dagen, dvs. tovholder i køkken.
Antal fra hver rengøringshold meldes ind til Laila senest onsdag.

5. Restancer:
Michael og Jens Chr. ser på det.
6. SFO-moduler:
Der blev for nogle år siden lavet et modul der var tilpasset bussens køretider, og modulet
passer ikke godt ind mere.
Er der generelt for stor fleksibilitet i vores SFO-moduler system med mange moduler og
mulighed fra ekstra tilkøb.
Der arbejdes på at ændre modulerne så service og pris passer sammen.
7. Bygninger:
Loft i SFO, det tages med i fremtidige planer/arbejdslørdag.
Generelt gerne en langsigtet plan over bygninger og vedligeholdelse. Specifikt problem lige
her og nu, da antallet i mellemgruppen stiger markant efter sommerferie.
Udvalg der arbejder på problemet: Morten og Jens Chr.
Gulv i barak (midterste rum) er ved at falde af.
Dør i gammel musik rum, så den kan åbnes udefra og kan holde til dagligt brug.
8. EVT:
Kort omkring fremtidige bus planer, der forhøres omkring hvad der kan skaffes af bus

