
 

 
Referat fra bestyrelsesmøde den 16.03.2017 

Tilstede: 

Troels, Sussi, Pernille, Mia, Birthe, Thomas og Jesper  

 

Fraværende: 

Lars, Carina, Nis og Kim 

 

Dagsorden: 

1. Dagens sang 
2. Godkendelse af referat fra sidst 
3. Troels og Sussis punkt, herunder siden sidst 
4. Økonomi, herunder kontooverblik 
5. Opsamling på årshjulet 
6. Opsamling på forretningsorden 
7. Opsamling på politikker 
8. Opsamling på ”det æstetiske inde- og uderum” 
9. Fødevarestyrelsen og mad i børnehuset 
10. Sukkerpolitik i børnehuset 
11. Præsentation af folder fra børnehuset 
12. Fundraising 
13. Dagrenovation og sortering af genanvendeligt materiale 
14. Plan for generalforsamling tirsdag den 18.04.2017 kl. 19:00 
15. Plan for arbejdsdag lørdag den 08.04.2017 kl. 09:00 - 16:00 – Kan vi nå det/skal dato evt. flyttes? 

Forslag fra personalet om to arbejdslørdage. 
16. Evt. 
17. Næste møde 

 

1. Udgår, da Lars er på skiferie. 
2. Referatet fra sidst er godkendt. 
3. Troels orienterer: 

 Troels deler artikel ud til orientering ”Ingen folkets skole uden frie skoler” (kan findes her: 
http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Indlaeg-af-M/2017/170313-Ingen-
folkets-skole-uden-frie-skoler).  

 Fremover skal der på alle fakturaer fra Bygma påføres afhentningsnavn.  
 Der afholdes pædagogisk dag for lærergruppen fredag den 07.04.2017, Troels vil i denne uges 

fredagsbrev efterspørge frivillige forældres hjælp ift. undervisning. 
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 Storemellem skal den 10.05.2017 en tur i Musikhuset i Aarhus og opleve Baltic Sea 
Philharmonic. Troels undersøger muligheden for at låne en bus, alternativt arrangere 
forældrekørsel.  

 Storemellem er blevet tilbudt at komme ud og sejle med Fulton sammen med storegruppen fra 
Mellerup Friskole. Det er planlagt til uge 36 og koster 1.600 kr. pr. elev.  

 Ny bekendtgørelse fra Undervisningsministeriet vedr. friskolers hjemmesider, Troels og Pernille 
får tjekket op på de sidste ting fredag i næste uge.  

Sussi orienterer fra børnehuset: 
 Børnehuset har haft anmeldt besøg af den tilsynsførende fra Vesthimmerlands Kommune. 

Tilsynsrapport er færdig, og tilsynsførende var meget tilfreds. Næste år kommer der uanmeldt 
besøg 

 Børnehuset har haft et par børn i dagplejealderen på besøg, og det var en god 
oplevelse/succes. Forslag om man kunne lave en aftale med de lokale, private dagplejemødre 
om pasning af børn v/sygdom blandt dagplejemødre, at vi tager dem ind i børnehuset. 

 Børnehuset holder ferielukket i uge 27, 28 og 29. Troels melder ud i denne uges fredagsbrev, og 
Pernille sørger for opslag til børnehuset m.m. 

 Børnehusets personale skal på fælles kursus i ”Kompetencehjulet”.  

Birthe orienterer fra lærergruppen: 

 Friskolen er endelig med i ”Skoleporten” i VHF. Den første historie kommer med på onsdag.  
 De 4 førskolebørn i børnehuset har undervisning sammen med lillegruppen hver mandag indtil 

middag. De er desuden med til morgensamling mandag-torsdag.  
 Birthe og Trine skal på kursus i ”Udeskole” og ”Ugeskema revolution”.  
 Jakob og Trine har været på kursus i floorball.  

4. Troels orienterer om friskolens budget i perioden den 01.01.2017 til den 28.02.2017. 
5. Tages op næste gang. 
6. Tages op næste gang, hvor Troels og Nis har gennemgået det udkast, Mia sendte sidst i januar. 
7. Skal først med som punkt på dagsordenen, når årshjul og forretningsorden ligger klar.  
8. Tages op næste gang. 
9. Sussi orienterer næste gang.  
10. Sukkerpolitik har været på dagsordenen i børnehusets forældreråd, og der var enighed om intet 

forbud, ingen strikse regler, men at fornuften råder. 
11. Tages op næste gang, Pernille og Sussi mødes i næste uge og lægger sidste hånd på folderen. 
12. Tages op næste gang. Kom gerne med gode forslag til næste møde.  
13. Tages op næste gang.  
14. Vi skal have fundet en dirigent. Mia og Pernille mailer sammen og fordeler opgaverne blandt 

bestyrelsesmedlemmerne.  
15. Der planlægges arbejdslørdag den 22.04.2017 fra kl. 09:00 til vi er færdige. Personalet skal helst 

A.S.A.P. melder opgaveønsker ind til Pernille, som vil få et opslag ud i slutningen af næste uge. 
16. Mia orienterer: 

 Støtteforeningen ønsker sig et skab med en lås.  
 Forespørgsel om mulighed for at leje hele friskolen til en alternativ messe. Mia og Troels vil 

undersøge nærmere ift. forsikringer m.m. Måske Støtteforeningen vil sælge forfriskninger. 
17. Næste møde er onsdag den 10.05.2017 – Lars skal have kage med   
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Referatet er den 10.05.2017 godkendt af: 

 


