Vilsted Friskole
Troldbjergvej 4, 9670 Løgstør Tlf. 98676042
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7. december 2017
Referat af bestyrelsesmødet onsdag d. 13. december 2017

Tilstede: Sonja, Michael, Peter, Mette, Lea, Gitte, Didde, Ulrik, Mette og Dorte
Referent: Dorte Hollands
1. Godkendelse af referat fra det seneste bestyrelsesmøde
godkendt
2. Orientering:
a. Formand
Salg af værdipapirer – kravene til at have værdipapirer et skærpet, og med de få vi har, vil det blive
for dyrt. Bestyrelsen beslutter at sælge dem vi har.
b. Skoleleder
Pisa vi deltager ikke
Der bliver et par skemaændringer efter jul
Der er ved at blive set på, hvordan næste skoleår skal struktureres. Bestyrelsen orienteres nærmere
når planerne bliver mere konkrete
Der er en god julestemning på skolen.
c. Kasserer
Gitte har budgetoplæg med 3 forskellige, alt efter hvilke lønforbedringer der bliver aftalt.
Likviditeten er god
Der er et par restancer, som der bliver fulgt op på.
d. Lærer
Der er ”betteør” historier hver dag.
Julefesten er tæt på, vi håber på at vejret arter sig.
Kort snak om informationsniveauet
e. SFO-leder
4 til pasning i Storkereden i juleferien.
Der er blevet lavet mødelokale på loftet i SFO´en – det skal fremover lige rendes over v. rengøring.
Der har været en henvendelse fra en forælder, som er utilfreds med, at pasningen i juleferien ligger i
storkereden. Vi tager det som et punkt på næste møde – mere generel diskussion om ferieåbent.
f. Orientering fra Udvalg
Ny rengøringsplan med småændringer sendes rundt og godkendes af holdledere. Tilrettet plan
sendes ud med referatet
3. Bus
- Køb af ny bus?
Ulrik arbejder fortsat på at få en ny bus.
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- Børnenes opførsel i bussen.
Der er problemer med uro i bussen. Der er en forælder som har tilbudt at tage med på nogle
eftermiddagsture. Det tilbud tager vi imod.
4. Byggeri
Der er møder planlagt med arkitekter, og der er gang i processen med at få tilbud hentet hjem.
Byggetilladelsen sendes snarest
5. Søgning af fondsmidler.
Det tager vi med i udvalget, som skal skaffe penge til byggeriet.
6. Skolepenge/SFO-betaling
Mette og Sonja ser på, om det kan sammensættes på en mere hensigtsmæssig måde.
7. Timer/lærerforbrug i skoleåret 2018/2019
Det bliver næsten det samme som nu, med lidt flere timer til Morten.
8. Hensættelser
Vi foretager 2 hensættelser, bestyrelsen skriver under.
9. Budget
10. Lokalløn
(Skolens ansatte deltager ikke i dette punkt.)
Vi vedtog et oplæg til forhandling..
11. Ting vi skal have styr på inden næste møde.
Intet
12. Nyt fra bestyrelsen til ugebrevet.
Problemer med uro i bussen – sættes i, i januar.
13. Evt.

