
        Referat af bestyrelsesmøde d. 6 august 2020 på Ørding Friskole 
 
            Fremmødte: Karina T.- Jesper J.- Morten H.- Lene S.- Pia J.- Louise N.- Lene J. 
            Fremmødte lærer: Jens Jørgen- Hanne w. 
 

1. Godkendelse af dagsorden, samt underskrive referat fra d. 24 juni 2020 
Dagsorden og referat godkendt. 
 

2. Sommerens forløb/optakt til skolestart 2020-2021 
Godt opstartsmøde med lærerne, samt god stemning på lærerværelset. 
Der er 66 elever til opstart i skoleåret 2020-2021. 
Karina som er ansat i SfO, ønsker at tage en etårig pædagog assistent 
uddannelse, dog ved hun ikke endnu om hun er optaget på studiet. 
Skolen skal betale hende løn under evt uddannelse, men vil delvis modtage en 
lønrefusion. 
I sommerferien har skolen været samlingspunkt for børn og unge til gene for 
naboerne.  
Der afventes, om situationen ikke ændres ved skolestart ellers kan der evt 
blive forbud mod at opholde sig på skolen i aftentimerne, samt i 
weekenderne. 
 

3. Corona restriktioner  
Det almindelig skoleskema følges efter sommerferien. 
Morgensang vil blive afholdt af to omgange. 0-3 kl får morgensang mens 4-7 
kl har morgenlæsning og derefter omvendt. 
Børn skal blive hjemme ved forkølelse, hoste samt diverse sygdom. 
Forældres adgang på skolen skal begrænses til et minimum. 
Jyttemad starter op i cafeen efter ferien og fredagsmaden i form af 
pizzasnegle og pølsehorn vil blive serveret i klasserne. 
 

4. Frugtordning 
Skolen har igen til skoleåret 2020-2021 søgt og fået tilskud til den gratis 
frugtordning finansieret af EU.  
Alle skolens børn vil derfor blive tilbud frisk frugt i første frikvarter hver dag. 
 

5. Områdedag 
Der vil traditionen tro afholdes cykelsponsorløb, hvor eleverne samler penge 
ind til skolen. 



Dagen startes som sædvanlig med morgenmad på skolen, derefter 
sponsorløbet, samt derefter forskellige aktiviteter på skolen, samt rundt 
omkring i byen.  
Bestyrelsen klargør diverse ting til og på dagen, samt får ryddet op 
efterfølgende. 
 

6. Hovedrengøring  
Hovedrengøringen vil foregå uden spisning og børn denne gang pga 
Coronaen. 
 

7. Kommende arbejdsdage  
Der er lavet nyt skema for de 3 kommende arbejdsdage. Arbejdsudvalget 
kalder familierne ind til arbejdsdagene. 
 

8. Status tipi og telt på sporspladsen  
Grøn-Mors vil være behjælpelige med opsætning af tipien, samt maling af 
stolperne. 
Teltet på boldtbanen er blev ødelagt og da teltet er lånt, skal udlåner 
kompenseres for teltet af skolen. 
 

9. EVT 
Der er foreslået at afholde færre bestyrelsesmøder, så derfor bliver det et 
punkt på næste bestyrelsesmøde. 
 
Skolens koncert med Ole Gas Band den 23 oktober vendes i forhold til Corona 
restriktionerne og øvrig plan for billetsalg og plan for aftenen. 
Bestyrelsen er enige om at afholde koncerten med de nuværende Corona 
restriktioner, samt forsamlingsforbudet på 100 personer og i øvrigt følge 
gældende retningslinier fra myndighederne. 
Billetprisen er fastsat til 150 kr. 
Der vil være billetsalg ved købmanden, samt via link på skolens hjemmeside. 
Program for aftenen:  
Dørene åbnes kl 18:30 
Siddende koncert med Ole Gas Band: kl 19:30 2*45 min 
DJ Ronnie spiller kl 22:00-01:00 
 

10.  Evaluering af mødet  
Fint møde. 
 



 
 


