
Referat af bestyrelsesmøde den 11 december 2019 på Ørding Friskole 
 
Fremmødte: Karina T.- Pia J.- Louise N.- Preben S.- Lene J. 
Fremmødte lærer: Jens Jørgen- Hanne W. 
 

1. Godkendelse af dagsorden, samt underskrive referat fra d. 13 nov 
Dagsorden og referat godkendt. 
 

2. Dagligdagen  
Hanne referer fra dagligdagen. 
2 hyggelige arrangementer på skolen. Juleklippedag og Luicia, med mange 
forældre til begge arrangementer og efter følgende kaffe. 
Der har ligeledes været et kaffearrangement for forældrene til SFO-børnene. 
Den nye lærer, Mai som er ansat resten af skoleåret, har fået startet godt op 
og er faldet godt til. 
Der har været holdet et budget planlægningsmøde for 2020, hvor Hanne, 
Margit og Lene S. deltog. Budgettet for næste år er lagt og skolen vil komme 
ud af 2020 med et lille underskud. 
Margit Kortegaard har meddelt hun vil gå på efterløn til sommeferien og 
bliver derfor på skolen skoleåret ud. 
Karina Nielsen vil fra 1 april blive sat nogle få timer op ugentlig. 
 

3. Økonomi 
Punket udgår denne aften. 
 

4. Åbne/lukke tider 
Skolen har fået en skriftlig henvendelse angående lukkedage i SFO. 
Bestyrelsen har vendt situationen og bestemt at fastholde de nuværende 
lukkedage og i stedet for tilbyde SFO pasning i Børnehuset når der er under 5 
børn tilmeldt. 
 

5. Bygninger 
Intet nyt under dette punkt. 
 

6. Pædagogisk dag 
Skolens ansatte skal deltage i et pædagogiske kursus hvor Conny Mark skal 
undervise. 
Kurset bliver afholdt fredag den 7 februar kl 11:00. 



Undervisningen og efter følgende pasning af børnene i SFO,  fra kl 11:00-16:00 
varetages af bestyrelsen, samt forældede der måtte have lyst til at hjælpe. 
 

7. Kaffepause 
Dejligt indslag. 
 

8. Strategi møde 
Bestyrelsen arbejder på holde et foredrag i foråret 2020. De forskellige 
muligheder undersøges nærmere. 
Mulighederne drøftes videre på næste bestyrelsesmøde. 
 
Skolen har fået en forespørgelse angående muligheden for skolefoto hver år. 
Mulighederne er undersøgt og skolen vil fra foråret 2020 til byde skolefoto 
hver år, i samarbejde med Lena S S Angioni. 
 

9. Skolekreds 
Intet nyt under dette punkt, hvorfor det overgår til næste bestyrelsesmøde. 
 

10.  Evaluering af julefrokost 
Julefrokosten som dette år blev holde i Børnehuset var et godt og vellykket 
arrangement. 
 

11. Evt 
Sillerslevhus er blevet bevilget 30.000kr i støtte, til oprettelse af en såkaldt 
grejbank, af Nodera-fonden. 
Ørding skole forventer at kunne bruge sillerslevhus som et supplement til 
undervisning og forventer at tage imod Morsø kommunes tilbud om kursus 
for brug af stedet. 
 

12. Næste bestyrelsesmøde 
Næste bestyrelsesmøde er fastlagt til mandag den 13 januar 2020. 
 

13. Evaluering af mødet 
Fint møde. 


