Bestyrelsesmøde på Vilsted Friskole mandag den 10/2 2014 kl. 19.00
Fremmødte: Bente, Laila, Merete, Susanne, Martin, Michael, Jens Chr. og Morten
1. Godkendelse af referat
Godkendt af alle fremmødte
2. Orientering
Formand
-Årsmøde i friskole foreningen 3-4 maj 2014, meget hyggeligt weekend med masser af
mennesker og gode foredrag. Skolen betaler for deltagelsen.
Tilmeldingsfrist 3. april. vej JC
-Dialogmøde, kan vi indgå i nogle netværk, har vi pt. behov for at skabe nye netværk.
Da der er tradition for at de Himmerlandske friskoler arbejder sammen, er det narturligt at
vi skaber netværk der, når der er behov for det. Vi har gjort det sidst med ny bus, men
tidligere med rengøring samt omlægning til gruppe undervisning.
Det er tænkeligt at der på et tidspunkt skal tagen en diskussion om mere aktivitet og mere
undervisning, nu da folkeskolen omlægger strukturen, men det er svært at diskutere pt. Da
der ikke er noget konkret fra folkeskolen endnu. (+ JC)
-Der er fra undervisnings ministeriet lavet en undersøgelse om kønsfordeling i bestyrelsen,
og der er pt. 3 af hver køn og dette indberettes og der laves en målsætning for dette. JC
og Bente
-Skoleleder.
- Arbejdstidsregler, der er på læreværelset så småt snakket om hvordan de nye regler
klares. Og det er en proces der kommer løbende i løbet at året.
-Familien Diablez flytter til Hadsund og derfor stopper de på skolen, inden vinter ferien.
-Det betyder at elevtal så er 79.
-Der er besøg fra en familien i Løgstør hvor drengen gerne vil starte i mellemgruppen.
Samt en familie fra Hemdrup med 2 børn (1. og 4. klasse)
-Der er pt. 10 tilmeldt til kommende 0- klasse og 3 til den efterfølgende år, der kunne godt
opfordres til få mindre søskende indskrevet samt gøre lidt reklame.
-Det bliver lidt dyre med mini SFO da der er behov for flere timer af Pernille.
-Der er købt IT udstyr for 20.000.- i forbindelse med der kommer fiber i fremtiden.
-Der er hentet en ny brugt kopimaskine, og den er så god at der er lavet en service aftale
på den, den er tilmed billigere (pr. udskrift) end den vi har pt. Så vi har pt. 2 kopimaskiner,
og det er ikke dyrere da vi betaler pr. udskrift.
-Der laves forsøgs ordning med klude i stedet for papirhåndklæder, for at undgå papirrod.
-Tilsynsførende kommer anden gang inden generalforsamlingen.
-Diverse udvalg. Orientering/status på rengøring, ressourcebank, Messestand
- Der mangler pt. en familie til rengøring, Merete høre om Stines forældre vil flytte fra
zone-0 til hvor der mangler og hvis der snarest kommer et nyt forældrepar (Mikkel - Mette
og Per), overtager de Lene og Thomas plads midlertidig.
-Kasserer.
- Ikke noget til punktet, udover der er møde ved revisor den 2/4-14
- Ingen bemærkning til regnskab.
-Lærere
- Lære repræsentant ikke fremmødt, men der fortælles at der er styr på lønudligning, alle
har fået It udstyr ifølge aftalen.
3. Målsætninger
Opfølgning samt nye mål. Se medsendte bilag
- Kort gennemgang af målsætninger 2012 og resultatet heraf. Elever der gik ud i 2013 fik
ikke udleveret disse spørgsmål men det kan nås endnu.
- Forslag til nye mål for 2014, vi vil nedbringe drift udgifter til bus, udvide kendskab til
Vilsted friskole i området, øge kendskab til Vilsted friskoles tilbus inden skolestart, eks mini
sfo. Godt lære miljø, glade ansatte. Målsætning for niveau på de en enkelte årgange, eks

læse efter 2 klasse osv.
-Det er enighed om vigtigheden ved at sætte sig nogle mål for fremtiden, for ikke at stå i
”dvale”.
- Der er lavet en ordning for funktionsadskillelse, som er indkørt og denne bør indgå som
målsætning.
-Målsætning indgår i regnskab og sendes til ministeriet. Og den skal lægges på
hjemmesiden herefter (bestyrelsens målsætninger.)
-Der skal laves opfølgning for 2013 målsætning.
1) Kan ses når regnskab er lavet
2-5) Der skal laves et spørgeskema til forældre og børn (der der gik ud af 8. klasse +
nuværende 8 klasse) således at vi kan se om målsætningen er nået. Merete punkt 2,
Bente og Michael punkt 3-5
6) Der ses mere på om der er kommet flere eller færre restancer. JC
7) Måler på fraværs procent og brugen af klub.(gymnastik sal til fødselsdags ordning) JC
8) Der føres ikke protokol på forældre fremmøde, så det må konkluderes ud fra et skøn og
gennemgang af ”fest hæfte”, at omfanget af forældre deltagelse ikke er faldende
Der har fra bestyrelsens side, ikke været noget usædvanlig forhold i 2013.
Bente gennemgår ledelsesberetningen fra sidste år og laver en ny for 2013, når alle
punkterne.
4. Friplads og restancer. Se bilag
Der har i de tidligere år været søgt friplads tilskud gennem skolen, der så fordeles efter
fordelings nøglen, og puljen kommer så til udbetaling således at forældrebetaling i feburar
er korrigeret. Ved restancer indgår friplads pengene først til betaling på restancer.
Denne ordning fortsætter
-Restancer, uden offentlig referat
5. Messe. Endelig køreplan
12-13 April, Stand på 2x4 meter er bestilt.
Der er har ikke meldt sig nogle forældre til at hjælpe.
Der undersøges pris på balloner og helium. Laila
Der undersøges tatoveringer Bente
Der undersøges bolcher Susanne
Der trykkes brochure til dagen.
Der undersøges hvad der må uddeles, Laila (Martin CBS) Michael
Der laves plan hvor forældre skriver sig på til at passe standen, igennem rengøringshold
Michael
Logo til dekoration Morten sender til Michael
Gættekonkurrence, Pris, bus, elever pr. lære. Lejertur, skuespil.
Michael er tovholder
6. Generalforsamling
24/4-14, Vi skal have fundet ud af hvem der er på valg:
Michael er på valg, genopstiller
Morten er på valg, genopstiller
Merete er på valg, genopstiller ikke
Martin overtog Allans plads og sidder endnu et år
Der vælges 2x2 suppleanter, hvoraf den første i forældrekreds, automatisk overtager
Anitas plads og sidder som fuldbyrdet medlem i 1 år.
Bente og JC kigger vedtægter igennem.
Der snakkes om mulige kandidater, og der luftes på rengøringshold om mulighederne.
7. Årets kalender
Arbejdsdage, laves 23-24 maj 2014. (fredag kl. 14-19 og lørdag kl. 9-14)
Loft i fyrrum, Vinduer i fritter-haven, Træ i skolegård, P-plads, Stensætning ved barak,

male blomsterkummer i skolegård, flise gang til forskolen, mosaik fliser flyttes/fjernes,
polering og rust arbejde på bus (3 mand), fritter-have græs, maling i gymnastik og SFO.
Dato meldes ud i fredagsbrev og tilmelding gennem rengøringshold.
8. Ressourcebank
Sedler er delt rundt og udfyldes på rengøringshold og afleveres derefter til Laila.
9. Bus
Bussen er efterhånden så dårlig at et syn af den ikke er realistisk, så der har været udkig
efter en ny hurtigere end først anslået.
Der er indkøbt en Volvo fra 98 ved Flemming Hollen Løgstør, til 165.000 og forventes klar
til kørsel efter vinterferien.
Den gamle bus kan sælges til 5000.- ved Hollen og Bo's auto vil også give et bus på den.
Skiltefabrikken giver pris på dekorering med logo osv.
Bestyrelsen godkender købet af bus.
Der snakkes om salg af reklamepladser på bussen.
Evt. Herunder punkter til næste møde
Biograf reklame, der holdes pt. pause med reklamen, bør overvejes om den skal
genoptages.
Lokaltindblik, overvejer om reklamen skal genoptages.
Samarbejdsudvalg med Storkereden, forsøger at få en dialog i gang med dem, for det
fremtidige samarbejde.
Jern indsamling, bør gentages og der høres ved Nibe produkt, om de vil give et bud.

