
Referat til Bestyrelsesmøde  

d. 19. aug. 2021 kl. 19.00 

Ørding friskole 

Godkendelse af 
dagsorden, samt 
underskrive 
referat fra d. 28. 
april 2021 

 Alle 

Dagligdagen Orientering: 
62 elever til start. 
Morgensang er i gang igen med hele banden, der 
arbejdes socialt med de nye klassesammensætninger. 
Vi er kommet godt i gang med de nye voksne i huset, de 
er faldet godt til. Oplæringen af den nye sekretær 
skrider også godt frem, god hjælp fra ”de gamle”. 
Første hovedrengøring i lang tid løber af staben i 
morgen. Sofie er under oplæring i SFO’en hun har 
tidligere haft timer i børnehuset.  

Hanne 

Økonomi Orientering: 
Balancen pr. 31/7 viser et mindre underskud end 
forventet.  

Lene S 

Udvalgene 
fortæller 

Orientering: 
Hovedrengøring i morgen fredag d. 20./8. Der er meldt 
22 voksne til og 19 børn. Et hold har betalt sig fra 
rengøringen og flere har fået en opgave på et andet 
tidspunkt.  
Det drypper stadig lidt ind ved taget, bygningsudvalget 
har noteret sig dette.  
Vi har forhørt os på leje af en lift, til at ”klippe” træerne 
til, for at skåne bygningerne, det vil koste omkring 3000 
for leje i en weekend.  
Vi forhører os hos Martin Kjær, for at finde ud af, hvad 
han skal have for at udføre arbejdet.  
”Never ending story” mht. taget, der snakkes 
utætheder og tagryggen ved gymnastiksalen.  
18. september er der fælles arbejdsdag med 
børnehuset.  

Alle 



Udviklingsplan Opsamling: 
Bestyrelsen mødes med Jeanette mandag d. 23. august 
16.30, til planlægningsmøde. Herefter er der Kickoff 
møde i Blidstrup onsdag d. 29. september. 

Lene S. 

Forældreforeslag: 
Lene Slot, Lena 
Angioni 

Opsamling: 
Kan man evt. nytænke skole-hjem-samtalerne? Tanken 
var at man kunne gøre samtalerne mere flydende, at 
man holder nogle af samtalerne tidligt på skoleåret, for 
evt. at tage nogle af problemerne i opløbet. Julie Exner 
fik efter at have hørt forslaget fra Lene en ide om en 
evt. trivselscafe forældre imellem. Det er aftalt at Julie 
og Lene snakker sammen, om idéerne måske kan 
mødes. 
Hanne tager punktet med til lærermødet. 
Forslag til ”Den digitale skole”: 
Kan lærerværelset lægge små forløb ud på ZOOM, som 
evt. kan tilkøbes af elever på skolen eller andre 
interesserede. Eks. Elite engelsk af 8 lektioner, eller 
begynder tysk eller????. Tanken var at skolen måske 
kunne tjene lidt på det. Ideen er brugt af andre skoler, 
men Ørding skulle give det et lokal islæt. Hanne tager 
kontakt til friskoleforeningen, for at høre om det er 
”lovligt”. 

Alle 

Områdedag Planlægning: 
Vi gennemgik indbydelsen og opgaverne blev fordelt. 

Alle 

Kaffe og kage  Alle 

Koncert Planlægning: 
Opslaget skal deles mere på Facebook, husk at skrive 
ved opslaget. 
Hanne sørger for bartendere. 
Karina sørger for Købmanden. 
Jesper sørger for Baren fra forsamlingshuset. 
Sætter stole og borde op torsdag (23. september) 
16.30-17.00. 
Brian sætter scenen op. 

Alle 

Frugtordning Opsamling: 
Støtten fra EU til vores frugtordning er ophørt, skolen 
har derfor den sidste tid, selv betalt for frugt. Dette er 

Alle 



en dyr løsning, derfor forhører Pia sig hos Skivefrugt og 
Købmanden ang. et nyt tilbud på frugt.  
Skolen forsætter med at servere frugt, indtil udgangen 
af August, herefter besluttes det om ordningen skal 
fortsætte.    

Skolekredsen Opsamling 
På Generalforsamlingen gav en gruppe borgere udtryk 
for at de ville tage teten på byens vegne. De ville starte 
med idrætsforeningen. Lene tager kontakt til Annelise 
for at tage pulsen på hvor skolekredsen er i det 
puslespil.  

Alle 

Evt. Bliver pulverslukker osv. Tjekket? Hanne tjekker op 
med Brian, hvor ofte han tjekker dem. 
Skolen er åben for brug, udenfor skoletiden igen.   

 

Næste møde 25. 
november 

Orientering  

Evaluering af 
møde 

  

   

   

   
 

 

PLANLÆGNINGSMØDE TIL UDVIKLING AF BY D. 23. AUGUST KL 16.30 

OMRÅDEDAG D. 4. SEPTEMBER 2021 

KONCERT M/ OLE GAS BAND 24. SEPTEMBER 2021 

KICK OFF MØDE/ STORMØDE 29. SEPTEMBER 2021 

 

 

Kaffeliste (Fed skrift sørger for at kaffen er lavet og kage/brød)  

Jesper Jensen 

Karina Sørensen 



Hanne Ward 

Pia Justesen 

Søren Nygaard 

Lene Sejbjerg 

Morten Haaning 

Lars Rahbek 

 

 

Forslag til datoer for bestyrelsesmøder: 

21. januar..  (Budget) 

25. februar. (Optakt/planlægning af generalforsamling) 

25. marts. Generalforsamling m. efterfølgende konstituering 

28. april. 

(17. juni.) Generalforsamling 16. juni 

19. august 

25. november 

 

 

 


