
Referat bestyrelsesmøde 220421 

 
Tilstede: Nis, Tommy, Jesper, Kim, Else, Ditte, Simon, Troels, Tanja og Carina 

 
Tom gennemgår årsrapport via Teams. 

 
Referat: Godkendt. 

 
Opfølgning fra sidste møde: 

• Foldere: Ditte har travlt og folderen er endnu ikke klar til tryk. Den 
mangler blandt andet at blive oversat. 

• 5 års jubilæum: Der er sendt forespørgsel ud om at lave en fælles fest/et 
arrangement for alle i byen efter sommerferien, hvor hver forening 

sender en eller to repræsentanter. Det er tænkt som en slags 
genåbningsfest ovenpå Corona. Det vil vi gerne deltage i fra skoledelen. 

Nis og Carina er repræsentanter. Dette er tænkt som et voksen 

arrangement. Selve Friskolens 5 års jubilæum står skolen selvfølgelig for 
og dette er primært for børn. 

• Rengøring: Der er indhentet tilbud fra henholdsvis Stadsing og 
Berendsen på vaskemaskine contra moppeløsning samt aftørringspapir, 

sæbe mm. Vi beholder aftalen hos Berendsen med papir, sæbe osv. Der 
står en vaskemaskine i kælderen i Børnehuset, som vi i første omgang 

undersøger om virker og kan bruges. Carina spørger Pedelholdet, om de 
vil stå for vask af mopper dernede. Vi skal derfor opsige moppeaftalen 

med Berendsen og i stedet købe nye mopper. 
• 9. klasses afslutning: Sejltur i Troels' båd med afslutning hos Troels den 

22. juni. Den 24. juni er der dimission. Den 25. juni er der sidste 
skoledag med fælles oprydning og lidt sjov. 

 
Meddelelser fra: 

• Formand: Ikke noget nyt. 

• Skoleleder: Der er nye retningslinjer for 5.-8. klasse, som må have 100% 
fremmøde men kun udenfor. Derfor er det besluttet, at de møder op en 

dag om ugen til fx en ekskursion og resten af undervisningen foregår 
stadig på Teams. Der er tilbud om, at skolen må bruge bålhytten hos FDF 

det, de gerne vil. 
9. klasse har 80% fremmøde og har en dag hjemme på Teams om ugen. 

Lillegruppen har brug for ekstra hænder, da der er pædagogiske udfordringer. 
Der vil blive brugt ekstra undervisningspenge på denne gruppe fremover. Der 

bliver søgt støtte hjem til gruppen. 
Viggo: Troels arbejder på at få Viggo op at køre. 

• Afdelingsleder: Mette er vendt tilbage, hvilket er dejligt. Mette har læst 
til Pædagogisk Assistent. Stine er her to dage om ugen i SFO i stedet for 

Rikke. 
Michael Back er inde og lave musikforløb i Børnehuset lige pt. 

Jesper overtager teten på indkøb af 2 ladcykler. 

Der er muligvis jordbier på legepladsen, hvilket skal undersøges. 
Viggo til Børnehuset: Ditte er i tvivl om, hvorvidt Viggo passer godt ind i 

Børnehuset. Det forventes, at der kommer nogle forbedringer deri. Det skydes 



derfor ikke i gang samtidig med skolen. 

Evalueringsværktøj: Der undersøges på hvilke muligheder, der er. 
• Forældrerepræsentant: Intet nyt. 

• Medarbejderrepræsentant: Intet nyt. 
• Hjemmeside: Udgår. 

• Godkendelse af referat: Fremover sendes det til Tommy, som godkender 
inden det lægges på hjemmesiden. 

• Afholdelse af generalforsamling: Tirsdag den 1. juni 2021 kl. 19. Nis og 
Tommy står for forplejning. Else indkalder. Troels giver Tom besked. 

• Evt.: 
Kulturrygsækken: Tilbud fra Vesthimmerlands Kommune. Vi har sagt ja tak og 

glæder os til at se, hvad vi bliver inviteret til. 
Indskrivningsdag den 29. april 2021 

• Næste møde 26. maj 2021 kl. 19. 
 

/Carina 


