
          Referat af bestyrelsesmøde den 11 oktober 2017 på Ørding friskole   
 
          Fremmødte er: Preben S.- Søren S.- Pia J.- Tommy N.- Lene J. 
          Fremmødte lærer: Karen B.- Hanne w. 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden, samt underskrift af referat fra den 18 september 
Dagsorden og referat godkendt. 
 

2. Dagligdagen 
Hanne refererer fra dagligdagen. 
Spændende emneuge, hvor der blev arbejdet med: motion, bevægelse, tipibyggeri, 
svampeture mm. Alle dage startede med morgensang og fælles sund morgenmad, inden 
fælles gå/løbe tur. 
Hjemmebesøg er godt i gang. Skole-hjem samtaler starter efter efterårsferien. 
Der bygges 2 sheltere i ”skoven” ved ude-SFO, med hjælp fra Brian. 
Møde på kommunen til årlig samtale, hvor øens øvrige friskoler ligeledes deltager. 
 

3. Regnskab 
Det ser forsat fint ud økonomien. 
 

4. IT investeringer 
Fint møde med Kåre og Thomas. IT investeringen debatteret i bestyrelsen. Der er besluttet 
at indkøbe følgende: 12 bærebare PC’er til brug i undervisningen, samt ekstra dansk. 5 
klasse pc’er, 8 bærebare pc’er/iPads til brug af undervisere, samt 1 IT- opbevaringsskab. 
 

5. Detektiver 
Bestyrelsen har drøftet mulighederne for opstart af ”Detektiverne” 1 april 2018. 
 

6. Skolekøkken 
Skole og skolekøkken udlejes jævnlig og derfor tjekkes der op på servicen, termokander 
mm evt med henblik på nyindkøb. 
 

7. Opfølgning på brandinspektion 
Der har været et opfølgende møde med tekniskforvaltning, brandinspektøren, skoleleder 
og repræsentant fra bestyrelsen. Følgende ting skal udbedres: opmuring af væg ved 
vaskerum, samt branddør. Serieforbundende røgalarmer skal monteres på skolen. Fjeder 
skal strammes ved dør til musiklokale. Brandvægen mellem Børnehus og skole er okay. 
Brian begynder udbedring af omtalte ting. Efter endt udbedring vil ny brandinspektion 
finde sted. 
 

8. Kaffe og kage 
Dejligt indslag�. 
 

9. Åben skole 



Ørding friskole holder åben skole, lørdag den 25 november. 
Børnehuset inviteres med denne dag. Der vil blive sat plakater op flere steder og der vil 
være sedler om arrangementet til uddeling. Der vil evt blive reklameret med 
arrangementet på infotavler ved Indkørsel til Nykøbing. 
 

10. Kørsel i skolegården  
Angående kørsel i skolegården, vil bestyrelsen skrive besked som kommer i skolenyt. 
 

11. Julegaver 
Bestyrelsen indkøber julegaver til tilsynsførende, vikarer, have mand, samt personalet. 
 

12. Lærer/lederlønninger 
Lærer og lederlønninger drøftet i bestyrelsen, samt evt lønstigning. 
Møde med friskoleforeningen, angående lønsatser. Skoleleder og repræsentant fra 
bestyrelsen deltager. Opfølgning på næste bestyrelsesmøde. 
 

13. Evt 
Stole og borde der anvendes til arrangementer gennemgåes med henblik på delvis 
udskiftning, da nogle af møblerne er i dårligstand. 
Svømmeundervisning i vinterhalvåret, samt nye muligheder drøftet på mødet. 
Deltagelse af skolebestyrelsen til næste bestyrelsesmøde i Børenhuset. 
 

14. Næste møde 
Næste møde er fastlagt til mandag den 13 november. 
 

15. Evaluering af mødet 
Godt møde. 
   

 


