Bestyrelsesmøde på Vilsted Friskole mandag den 7/4 2014 kl. 19.00
Referat.
1. Godkendelse af referat
Godkendt af alle fremmødte.
2. Orientering
Formand
Besøg hos revisor. Gik ok og blev afsluttet med sandwich.
Der er kommet en henvendelse fra en forældre om brugen af telefon og tablet i
SFO, Det skal sendes klare linier ud om at ansvaret for telefon og tablet ALTID
ligger hos elev/forældre. Og der tages en snak om indstillingen på personalemøde
med læreværelse og SFO den 8/4. Og herefter meldes det ud til forældre i ugebrev.
Skoleleder.
Der tages en tur i vores nye bus under dette punkt, og der snakkes om det nye
design på udsmykning.
Josephine er på besøg, og derud over har der været nogle enkelte henvendelser.
Diverse udvalg.
Orientering/status på rengøring, ressourcebank
Sedler til resursebank skal bare afleveres til Laila når de er udfyldt.
Rengørings plan er revideret, det er med tiden nødvendig at få sat system i køkken
rengøring. Bente spørger om Else vil tage en halv time ind imellem.
Der er sået græs i fritterhaven, der undersøges hvornår det kan bruges. Michael
finder et hold til at ordne udenfor stakit.
Forslag om at ligge en stor sten med gravering på hjørnet af
Hobrovej/Troldbjergvej.
Jernindsamling, der afhentes 1. gang nu her og så stilles de tomme containere
igen.
Kasserer.
Status for 1. kvartal. Se bilag
Vi følger budget ok, de afvigelser der er skyldes, Heidis ferie penge udbetales nu i
forbindelse med opsigelse og Thea ikke har optjent ferie penge i år, så det udligner
sig til sommer, samt et ekstra indkøb af udstyr.
Ellers er der ikke kommentar til det fremlagte regnskab.
Der undersøges (Michael) hvorvidt det er bedst at lave et lån i bussen, i stedet for
trækket på kassekredit.

Lærere Susanne repræsenterer lærerne denne gang
Der er været 2 møder om det nye skoleår.
Lærerne har været på CL kursus, og det var ok, samt der er så småt indført nogle
nye tiltag på prøve for at imødekomme de nye arbejdstids regler, bla. en ugentlig
dag til kl. 15.30 med fælles forberedelse.
Thea blev meget glad for tilbudet om fast ansættelse og tog imod det.
3. Målsætninger 2014. Gennemgang af spørgeskema. Laila og Merete
Revisor syntes ikke at målsætninger 2014 skal med i 2013 regnskab, dog skal vi
stadig have målsætningerne og holde fast i dem og de er også ført i referat, og bla.
bruge dem på hjemmeside samt lave opfølgning på de elever der går ud af 8
klasse.
Ide om at sætte udtalelser fra gamle elever på hjemmesiden.
Spørgeskema revideres og der skal laves en overordnet tekst, så forældrene
forstår at det er den generelle tilfredshed med skolen der undersøges og
skoletilbudet på Vilsted Friskole, og ikke besvare med tanke ned på de enkelte
elever, der skal stå at de problemer skal rettes direkte til skolen. Så tilføjes et punkt
om generel tilfredshed med SFO, og mulighed for at komme med kommentar. Samt
hverken/eller fjernes for at udgå svar vi ikke kan bruges.
Udfyldes et skema pr. familie.
Evt. mulighed for at udfylde skemaet på nettet.
4. Regnskab 2013 Det færdige regnskab foreligger og vil blive gennemgået af
kasserer. Se medsendte bilag
Gennemgang af nøgletal i regnskab (Michael)
Og det er godt at de tiltag der er lavet, også giver positiv resultater.
Underskives af alle bestyrelsesmedlemmer.
5. Generalforsamling 24 april. Kandidater. Diskussionsemner
På valg: Merete, Morten og en til den manglende plads efter Anita. (to fra
forældrekreds og en fra skolekreds)
Morten Bøge, ”Esmaraldas far” har vidst interesse.
Spørg på rengørings hold og opfordre alle til at komme til generalforsamlingen.
Alle bestyrelses medlemmer medbringer en lagkage.
6. Arbejdsdag 23-24 maj. Status. Prioritering af opgavelisten
Laila, Martin, Jens Chr. og Svend mødes en dag og gennemgår listen for hvad der
vigtig og hvad der kan laves af pedel i løbet af sommeren.
Nogle der specifikt, laver alm. vedligeholdelses opgaver.
Det undersøges om mooncars sendes til produktions skole og renoveres (JC)
Stakit ved plads, er der ordning på.

7. 1 maj. Instruktionsmøde med Dansk Friskoleforening kl. 17-20.
Bente er tovholder og har styr på beværtning, og indkalder de nødvendige hjælper.
8.Messe. De sidste småting. Kort punkt
Michael og Jens Chr. har styr/får styr på stand og udsmykning heraf.
Der laves en konkurrence om 2x2 bio billetter.
Evt. noget ansigts maling.
Storkereden står også i boden og har bolcher med storkeredens logo.
Der er balloner med friskole logo.
Laila har styr på borde og Bente køber due.
Michael har styr på bemandingsplan.
9.Evt.
Ide om termisk fotografering af skolen til efterår for at se om der er nogle ”store”
energi syndere.
Storkeredens bestyrelse vil gerne (efter generalforsamling) have
samarbejdsudvalget op at køre igen, og få bedre gang i minisfo og førskole
ordning.
Dato for konstitueringsmøde tilstræbes afholdt i uge 19 (20) aftales nærmer til
generalforsamlingen. (når de 3 nye medlemmer er valgt)

