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1. Udgår til fordel for julefrokosthygge 

2. Godkendt. 

3. Godkendt. 

4. Kort opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde 

4.1. Bodil har det hele klar i en mappe, hun og Troels får styr på de sidste detaljer i det nye år.  

4.2. Vi skal først senest til sommeren 2021 beslutte, hvad vi vælger at gøre. Vi kan fx indfri hver 

medarbejders ferieindbetaling undervejs i deres ansættelser, eller sætte beløb ind løbende. Det 

kommer ca. til at koste os 600.000 kr. alt i alt. Tages op igen om et år (december 2020).  

5. Meddelelser 

5.1. Formand: 

5.1.1.  Noget af skolegården har været gravet op ifm. kloakarbejde ved hallen, og der er lavet ny 

trapper og indgang til pensionistklubbens lokaler. I morgen kommer asfalt på. I sidste uge blev 

der lagt tag på over børnehuset, og i morgen kører pensionistklubben væk med tagplader og 

rydder op.  

5.1.2.  Taget over skolebygningen er lige ringe, som det over børnehuset, hvorfor det skal tænkes 

ind i de kommende budgetter mhp. en udskiftning. Thomas L. får tilbud hjem på skift af taget 

og melder ind til Pernille, når han har fået tilbud hjem. Projektet kunne med fordel laves til 

sommer, så flere forældre kunne hjælpe til med nedtagning af tag m.m.  

5.1.3.  Lokalhistorisk arkiv, der har til huse i den gamle sparekasse, som ejes af borgerforeningen, 

har fået opsagt deres lejemål, da borgerforeningen ønsker at sælge bygningen. Nis har haft et 

møde med Lokalhistorisk arkiv, kunne de måske rykker ind i lokaler på skolen? Opsigelsen er 

med et års varsel. 

5.1.4.  Nis har talt med Edgar vedr. opvaskemaskine og service, men de kunne ikke blive enige om 

en pris eller et kompromis. Vi byder derfor nu 10.000, men kun for opvaskemaskinen, deres 

porcelæn m.m. vil vi ikke have.  

5.2. Skoleleder: 

5.2.1.  Ditte og Troels er ved at regnet på medarbejdersituationen i børnehuset, men de er endnu 

ikke færdige.  

5.2.2.  Der er megen klargøring ift. den kommende 9. klasse, bl.a. ift. indberetning til eleverne. 

Forældre er velkomne til at ringe eller skrive til Simon med evt. spørgsmål ift. 

uddannelsesparathedsvurderingerne. Forældre og elever skal logge på 

www.minuddannelse.dk. Måske kunne man til næste år overveje blandt lærerne overveje de 

enkelte elever sammen og komme med én samlet anbefaling. På den måde behøver man ikke 

koble en karakter på vurderingen af eleven.  

5.2.3.  Troels overvejer at få advokatbistand ift. leasingaftalen af kopimaskinen. 

5.2.4.  Dennis Jakobsen fortæller, at Danske Banks Fond nedlægges, og han opfordrer derfor friskole 

og børnehus til at søge midler nu. Legepladsudvalget har tænkt på at søge fondet ift. 

renovering vuggestuens legeplads, og vi kunne evt. søge fondet om et nyt tag på skolen.  

5.3. Afdelingsleder: 

5.3.1.  Der er december på fuldt skrald i børnehuset med mange gode traditioner.  

5.3.2.  Bodil bruger p.t. noget tid på at få børnehusets timer, afspadsering, ferie m.m. sat i system.  

5.3.3.  Lasse er indkaldt vikar til SFO’en, han har tidl. været vikar i huset, og han dækker vagter om 

eftermiddagen sammen med et personale.  

5.3.4.  Ny takster er meldt ind til kommune, og vi lægger os fortsat op ad kommunens takster. I 

bestyrelsen skal vi overveje taksterne i SFO’en. 

5.3.5.  Vilsted Friskole har lavet video om deres skole, skulle vi lave noget tilsvarende.  

5.4. Forældrerepræsentant:  
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5.4.1.  Else er fraværende grundet sygdom, men har forinden meldt ind, at der ikke er noget nyt.  

5.5. Medarbejderrepræsentant: 

5.5.1.  Alletiders julefrokost sammen med skolens personale.  

5.5.2.  Der er travlt med hemmeligheder.  

6. Gennemgang af budget for 2020, som godkendes.  

7. Vi lægger os fortsat op ad kommunens takster, hvorfor vores takster stiger tilsvarende. Ditte har meldt 

takster ind til kommunen, dog undtaget SFO-takster, disse tages op i bestyrelsen i det nye år. 

8. Troels haft kontakt til FOA vedr. opmåling af tid, der desværre ikke er vendt tilbage, som lovet. Troels 

har spurgt en mor her i byen ift. interesse for et evt. rengøringsjob. Tages op igen på næste 

bestyrelsesmøde.  

9. Evt.: 

9.1. Nyt punkt til næste bestyrelsesmøde: Takststigning i friskole og SFO. Skal desuden på som fast 

punkt på årshjulet i september måneder ”takststigninger”. 

9.2. Er svømning tænkt ind til næste skoleår? Nej, stadig ikke.  

9.3. Ift. GDPR-reglerne bør man ikke kunne se de andre forældres mailadresser på en fælles fremsendt 

mail, som fx fredagsbrevet. Enighed om, at sådanne fremad sendes som BCC-mail, da 

mailadresserne på den måde ikke er synlige for andre.  

10. Næste møde er tirsdag den 14.01.2020 kl. 19:00, Thomas M. sørger for kage og dagens sang 

 

 

 

 

 

 

  


