Vilsted Friskole

Troldbjergvej 4, 9670 Løgstør Tlf. 98676042

Email: mail@vilstedfriskole.dk

13. juni 2018

Referat af bestyrelsesmødet onsdag d. 13. juni 2018 kl. 18.30
Referent: Dorte Hollands
Afbud: Ingen
Tilstede: Michael, Marianne, Gitte
1. Godkendelse af referat fra det seneste bestyrelsesmøde.
Referatet blev godkendt

2. Orientering:
a. Formand
•

Intet

b. Skoleleder
•
•
•

•
•

Der er bevilget støtte til 2 elever næste år. Støttetimerne bliver fordelt mellem flere lærere.
Stine er i gang med tanker om salg af reklamer i forbindelse med byggeriet. Vi snakkede om, hvad
annoncer kan koste…(f.eks. på facebook, skilte, bus og ugebrev) – Pr udvalget finder ud af prislejet.
Snak om ”gavepolitik”, hvornår giver vi gaver til folk som giver en hånd med. Som udgangspunkt
gives der kun gaver, hvis der er folk uden direkte tilknytning som hjælper til. Evt. få lavet en
”skolevin”
Udkast til busplan præsenteres
Der er nye elever på vej til 0. 1. og 4. der er ligeledes tre elever som stopper.

c. Kasserer
•

Balancen ser fint ud. Der er et par restancer, som der følges op på.

d. Lærer
•

Der er travlt efter uger med både musical, lejrturen og op mod sommerferien

e. SFO-leder
•

Intet

f. Orientering fra udvalg
•

Der er opmærksomhed, på at der i forbindelse med byggeriet kan blive lavet lidt vedligeholdelse
rundt omkring

3. Byggeri
•
•
•
•
•

Der er kommet ny murer på byggeriet, da den anden sagde fra pga. travlhed
Vi holder det på budget. 2.8 million ca.
Planen er at få revet ned inden sommerferien, og at byggeriet kan gå i gang senest lige efter ferien.
Der er kommet mange henvendelser på hjælp til byggeri.
Der laves en tilmelding på mødet i morgen fra 19-20. Ca. 10 mand på ”arbejde” med nedrivning af
gangen. Planen er, at det skal ske over de næste 3 weekender.

4. Skolepenge og SFO-betaling
- Pga. fejl i den senest godkendte er punktet på igen.
Skolepenge og SFO betaling godkendt.

Vilsted Friskole

Troldbjergvej 4, 9670 Løgstør Tlf. 98676042

Email: mail@vilstedfriskole.dk

5. Evaluering af musical-aftenen
•
•
•

Det var en meget god aften
Til næste år, skal vi være opmærksomme på, at få folk sat på FØR åbningstid, så der er nogen til at
få startet sluchice, popcornmaskine osv. op.
Der skal laves en ”drejebog” til musicalen, så vi fra år til år kan huske hvilke opgaver der skal
bemandes. Dorte laver et udkast, som kan lægges som bilag til årshjulet.

6. Etablering af forældre-hest/føl par.
• Hvor er vi i processen?
•
•
•

Hest / følpar er ”parret”, og sat sammen på rengøringshold
HUSK, at kommende nye familier også får en hest.
Der laves evaluering i november.

7. Den nye rengøringsplan præsenteres.
•
•
•

Didde fremlagde planen, der var et par småændringer
Hovedrengøring i august inden skolestart.
Der laves laminerede ark med vejledning til rengøring i hver zone

8. Sikkerhedsinstruks for kanosejlads på Vilsted Sø.
•

Godkendes med små ændringer.

9. Fastsættelse af mødedatoer.
•

2. onsdag i hver måned, undtagen august som rykkes til d. 15/8

10. Gennemgang af årshjulet.
•

Michael gennemgik hovedtræk

11. Deltagelse i dyrskue og byfest i Løgstør.
• Finpudsning af detaljerne:-)
•
•
•
•

Peter har lavet en ”toblerone” med billeder
Der bliver ellers popcorn, og en aktivitet relateret til byggeri
Bussen bliver kørt derned fredag
”vagtplanen” hænger sammen.

12. Ting vi skal have styr på inden næste møde.
•
•

Hovedrengøring
cykelsponsorløb

13. Nyt fra bestyrelsen til ugebrevet.
•
•
•
•
•

Byggeri
Musical aftenen var en stor succes
Hest / Følpar
Rengøringsplan
Hovedrengøring

14. Evt.
•
•
•
•

Gitte laver artikler til ”skolegården” i Vesthimmerlands folkeblad. Ideer til emner modtages.
Gitte har vundet et klasseset med engelskbøger til 2. klasse.
Didde har været ved at søge om bordbænkesæt hos Lions Club
Vores bord / bænkesæt trænger til olie evt. zone o opgave.

