
Referat af bestyrelsesmøde den 13. juni 2017 på Ørding Friskole. 

1. Godkendelse af dagsorden, samt underskrive referat fra d. 17. maj 
Referatet blev godkendt. 

2. Dagligdagen 
Der har været holdt en del afsluttende evaluerende møder med PPR.  
Der har været ialt 19. rundvisninger i forbindelse med ansættelse af lærer, hvilket også har taget en del tid. 
Ialt 33 ansøgninger. 
Travlt med skemaplanlægning 
To gode lejrture afholdt – positive tilbagemeldinger 
Mads Glöss er tilmeldt skolen – vil gerne tage 7. Klasse på Ørding Friskole 
Her op til sommerferien handler det om at få fagene til at køre så længe som muligt – idrætsdage på 
blokdage. 
Mira har haft en del fravær på det seneste – det vil være dejligt med en god afslutning på praktikopholdet. 
Ferie-fridage afholdes lidt samlet i år hvilket medfører end del skemaændringer  - det skal deles bedre ud 
næste år. 
Tredie, fjerde og femte klasse skal til fodboldturnering på torsdag. 
Ø. Assels vil gerne have vores tilbud om ”Gratis skoleopstart” med i deres velkomstfolder. 

3. Regnskab 
Umiddelbart ser det fornuftigt ud, men der mangler udgifter vedr. lejrture til Bornholm og Bulbjerg, samt 
regning fra tømrer ang. tag/vinduer i SFO. 

4. Grillaften 
De forskellige opgaver blev fordelt. 

5. Skema og personalenyt 
Hanne lagde op til at Karina kommer til at få 25 timer pr. uge (ikke alle timer  dækkes af refusion) 

6. Kørsel i skolegården 
Det er bestyrelsens grundholdning at kørsel i skolegården mellem 6-17 skal undgåes (og i praksis begrænses 
mest muligt, da post og varebiler bliver nødt til at køre derind) 

7. Jubilæum 
Jens Jørgen har 25 års jubilæum den 1/8. Ønsker mindst mulig festivitas i den forbindelse. Det markeres 
ved lærernes ”afslutningsmøde” hos Hanne den 26/6 fra kl. 16. 

8. Bygninger 
Søren sørger for to loftsventilatorer hos Ib/Leif til lokalet overfor SFO 
Per Trans kommer den 14/6 og påbegynder arbejdet med rep. af tag/udhæng og skift af vinduer 
Morsø Gulvservice har givet et overslag på renovering af gulv i gymnastiksal: 45000 kr – enighed om at 
udsætte dette til 2018 

9. Tagterrasse 
Brian undersøger hos kommunen om det et tilladt at etablere tagterrasse på cykelskur. Herefter kan tiltaget 
behandles videre i bestyrelsen. 

10. Kaffe 
Til trods for at Lene ikke kunne deltage i mødet, havde hun sørget for kage til kaffen – den var god 

11. Idrætsforening og fællesdag 
Pia indgår i planlægning af fællesdag – vi afholder sponsordag 

12. Morsø Kommunes Børnepolitik 
Hanne følger op på kommunens ageren mht. psykologisk bistand til børn i ”specielle forløb”. Bestyrelsen 
udtrykte vigtigheden af at alle børn i Morsø Kommune får samme ”rettigheder”.   

13. Referat af pædagogisk aften med børnehuset 
Hanne berettede om en konstruktiv aften. Der er udarbejdet selvstændigt referat fra aftenen som blev 
udleveret. 



 
 

14. Evaluering af arbejdsdag og plan næste år. 
Sidste arbejdsdag var forløbet tilfredsstillende, og næste arbejdsdag den 14/9 afholdes i samarbejde med 
børnehuset. 

15. Referat fra ”Liv Salling” 
Tommy refererede fra mødet i aktivitetshuset omkring projekt i Salling med henblik på at øge bosætning i 
et område. Nytænkende mennesker som dog mangler at se noget som helst om deres tanker og idéer 
overhovedet har nogen realistisk chance for at blive til virkelighed. 

16. Evt. 
Det blev foreslået at holde et fællesmøde for bestyrelser i skole og Børnehus (eller kun repræsentanter fra 
hver bestyrelse). Ting som vi lige kunne foreslå som punkter kunne være: Gensidig information, 
repræsentation i hinandens bestyrelser, fælles ”gaveregulativ” etc. 
Pia kontakter Børnehusets bestyrelse for at høre om det kan arrangeres som formøde til et af deres i 
forvejen planlagte bestyrelsesmøder. 

17. Næste møde  
Blev fastlagt til mandag den 21. August kl. 19.00 
 
 
 
 
 
 


