
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 
12.05.2016 

Tilstede: 
Mia, Thomas, Nis, Kim, Lars, Troels, Pernille, Carina og Jesper. 
 
Fraværende: 
Jan og Sussi. 
 
 
Dagsorden: 

1. Siden sidst 
2. Børnehave/vuggestue – godkendelse, fripladstilskud 
3. Serviceaftale, printere 
4. IT-kontakt 
5. Info – pædagogisk personale 
6. Foredrag med Jens Andersen den 23.08.2016 
7. Henvendelse fra forælder – sms-ordning 
8. Kurser 
9. Status – hvad mangler vi? 
10. Evt. 
11. Næste møde 
 
 

1. Siden sidst: 

 172.000 kr. givet i borgerlån og 69.000 kr. i gaver = 241.000 kr. 

 45 børn indmeldt i skolen og 15 børn i børnehuset. 

 

2. Bestyrelsen har ventet med at søge driftsgodkendelsen til daginstitution, indtil afd. leder var på 
plads, hvorfor vi søger om denne nu. Ifølge kontakt ved forvaltningen tager en sådan godkendelse 
omkring 1 uge at få igennem. Troels vil fremskaffe en ”skabelon” på en godkendelse af drift af 
daginstitution fra en anden friskole/børnehave. 
 
Bygningerne skal godkendes til skoledrift, men vi kan ikke søge denne, før vi har papirerne på 
skolen. Nis har kontakten til kommunen.  
 
Ift. fripladstilskud spørger folk til, hvordan man søger. Vi er i gang med en løsning på dette, så 
forældre kan søge tilskud. 
 

3. Forespørgsel vedr. skolens printere på skolen (en på Brians kontor og en i lærernes 
forberedelseslokale) samt printer/kopi/scan-maskine. Er friskolen interesseret i at overtage 
serviceaftalerne på disse?  
Enighed om at vi overtager aftalerne i 1 år og derefter evaluerer på det. Carina giver besked til Bodil 
om, at vi overtager serviceaftalerne. 
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4. Tommy Rump-Andersen har påtaget sig opgaven som friskolens IT-kontakt til VHK ift. computere 
m.m. Der er indlagt fibernet på skolen.  
Tommy undersøger tilbud ift. netværk og vender tilbage til bestyrelsen, når han har nyt.  
Snak om brug af Google-drev og Libre-Office ift. daglig undervisning. 
 

5. Ansættelsessamtaler i går med pædagogisk personale, der var indkaldt 10 personer.  
Der er fundet 1 pædagog til indskolingen, 1 pædagog til SFO. 2 pædagoger, 1 pædagogisk assistent 
samt 1 pædagogmedhjælper til børnehuset. Det bliver snart meldt ud, hvem vi har ansat.  
 
Ift. en evt. ”madmor”, så har der været to uopfordrede henvendelser. Én i flexjob og én uddannet 
kok. Mia undersøger de reglerne for flexjob.  
 

6. Friskolen arrangerer foredrag v/psykolog Jens Andersen den 23.08.2016 kl. 19.00.  
Foredraget finansieres gennem søgte tilskud samt en egenbetaling på kr. 50,- i entre til foredraget, 
hvor vi serverer kaffe og kage. 
 
Enighed om, at vi inviterer de omkringliggende friskoler og deres forældre (Vilsted, Blære og 
Strandby). Sonja fra Vilsted Friskole er kontaktet, og hun vil sørge for at informere friskolens 
forældre om foredraget. Billetter kan evt. sælges via kontoret på Vilsted Friskole.  
 
Vi skal have spurgt Ulrik, om vi må sælge billetter i Brugsen. De kan naturligvis også købes ”i døren”. 
Mia sørger for at booke hallen.  
 

7. Henvendelse fra en forælder, som er fritaget ift. brug af e-boks m.v. Hvordan har vi tænkt os at 
informere omkring børn?  
 
Enighed om, at når det drejer sig om en specifik information omkring et barn til dets forældre, så vil 
skolen altid tage telefonisk kontakt, når der ikke er mulighed for at sende mail. 
 
Drejer det sig om generel information til alle vedr. skolen og dens dagligdag, vil der blive sendt et 
nyhedsbrev ud via mail, men dette nyhedsbrev vil også kunne afhentes på skolen i papirform. 
Forældre skal selv være opsøgende ift. information. 
   

8. Forretningsorden ift. friskolen – hvem kan tage beslutning om hvad?! Enighed om at dette 
spørgsmål venter, indtil vi har været på kursus. 
 
Rettelse ift. kommende kursusdage: 
Den 06.06.3016 - Poulstrup Friskole og Børnehus, Vrå - kl. 17.00-20.00 

”Introduktionskursus: Bestyrelsesmedlemmer 2016” 
Kurset er både for dig, der har erfaring og til nyvalgte bestyrelsesmedlemmer. Dansk 
Friskoleforening opfordrer til, at den samlede bestyrelse deltager. 
Læs mere her: http://www.friskoler.dk/da/kurser/intro-bestyrelse/ 
 
Den 29.06.2016 - Friskolernes Hus, Båring, Middelfart - kl. 10.00-19.00 

”Kursus for helt nye skoler” 

Kurset henvender sig til helt nye friskoler, og det anbefales at I deltager et par stykker fra både 

skoleledelsen og bestyrelse. 

Læs mere her: http://www.friskoler.dk/da/kurser/helt-nye-skoler/ 

http://www.friskoler.dk/da/kurser/intro-bestyrelse/
http://www.friskoler.dk/da/kurser/helt-nye-skoler/
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Meld ind inden i morgen kl. 12.00 til Mia, hvis I har lyst/mulighed for at deltage. 
  
Underskrifter nu til aften fra samlet bestyrelse, så vi kan blive optagelse i Dansk Friskoleforening   
 

9. Kommer vi i tanke om noget undervejs mellem møderne, så send det til Mia, som tager det med til 
næste mødes dagsorden. 

 Ringetider:  
Troels er ved at tilrettelægge skemaerne.  

 Længden af skoledagene:  
Det vejledende timeantal bliver fulgt, men vi er ikke forpligtiget til at følge folkeskoleloven 
omkring FF og UU. Skoledagene vil derfor blive kortere.  

 Tilsyn:  
Skal udføres af en certificeret tilsynsforordnet, som skal føre tilsyn 2-3 gange årligt. Enighed 
om at det skal være en udefra. Troels tager kontakt til en fra Hobro Friskole, som allerede 
fører tilsyn med to andre skoler. 

 Bank:  
Møde med Klim Sparekasse lige om lidt, de har fået tilsendt vores budget m.m. 

 Friskolesekretær:  
Kontakt til en sekretær fra Aalborg Friskole, som måske ville være interesseret i 15 timer om 
ugen. Troels indkalder hende til en snak.  

 Rengøring og vedligeholdelse:  
Der nedsættes et udvalg bestående af Pernille, Nis, Lars, Jesper, Kim. Pernille indkalder til 
første møde i udvalget. 

  
10. Carina er blevet kontaktet af børneyogainstruktør. Afventer til vi er kommet i gang, måske der er 

mulighed for at tage det med i et forløb senere hen. 
 
Lars og Kristian blev interviewet af Midtfjord Radio tirsdag, 10. maj.  
 

1. skoledag er onsdag den 10.08.2016. Kl. 09.00-12.00  

 Kunne ”Dronning Margrethe” indvie skolen? Spørge KK og Minna, om de vil spille til. 

 Forslag om at lave et relief i gips eller beton, hvor alle de allerførste friskolebørn sætter 
deres håndaftryk den første skoledag. 

 Hvordan med børnehavebørn og velkomst til dem om mandagen? Troels spørg Sussi, om 
hun har nogle gode ideer. 

 Forslag om en lørdag formiddag, hvor børn i skole og børnehave kunne have et par timer 
sammen med de nye voksne og lære dem at kende. 

 

Indsamling af borgerlån og borgergaver, skal vi ud og stemme dørklokker? Lars og Jesper tager et 
par ture rundt i byen et par aftner.  
 

11. Tirsdag den 24. Maj 2016 kl. 19.00 hos Carina Hvorvarp, Korshøjvej 30, 9670 Løgstør. 


