
     Referat af bestyrelsesmøde den 6 februar 2020 på Ørding Friskole. 
 
            Fremmødte: Preben S.- Lene S.- Louise N.- Jesper J.- Pia J.- Lene J. 
            Fremmødte lærer: Jens Jørgen- Hanne w. 
 

1. Godkendelse af dagsorden, samt underskrive referat fra den 13 Januar 2020 
Dagsorden og referat godkendt. 
 

2. Dagligdagen 
Ro på lærerværelset. 
Der arbejdes med børnenes faglige og sociale problemstillinger. 
SFO-overnatning fredag den 28 februar er udvidet til hele indskolingen. 
Udvekslings/Spanien brochuren klar og sendt med skolenyt rundt. 
Ørding Friskole deltager i et teaterstykke, som afslutning på butterfly 
projektet, på Limfjordsteatret den 6 maj. Forfatter Gerd Laugesen deltager i 
workshops op til forestillingen.  
Årets lejertur for detektiverne-5 kl. bliver den 10-12 juni og går til Grenå, hvor 
skolen skal besøge Ree Park og Fregatten Jylland. 
6-7 kl tager traditionen tro på sejltur med Fulton. Turen bliver i uge 24. 
 

3. Økonomi 
Opgørelsen for 2019 er endnu ikke klar, men der forventes et mindre 
overskud. 
 

4. Evaluering af besøgsdag 
Hyggelig formiddag med fint fremmøde. 
 

5. Bygninger 
Skolen havde en formodning om at kunne få nogle tagsten fra Ørding Gamle 
Smedje. Det blev desværre ikke muligt alligevel. Derfor er der besluttet at 
købe nogle tagsten til at udskifte de defekte tagsten på skolens tag.  
Bygningsudvalget påbegynder derfor projektet, med opsætning af stillads, så 
udskiftning af tagsten og understrygning af taget kan begynde snarest. 
 
Søren Nygård har undersøgt utæthed på taget foran SFO. Der skal opsættes 
en ny skotrende og undestryges nogle rækker tagsten, samt udskiftes et 
tagvindue. Søren Nygård begynder på reparationen snarest. 
 

6. Kaffepause 



Dejligt indslag, som altid. 
 

7. Detektiverne 
Der er indskrevet 4 nye detektiver til skolestart den 14 april. 
 

8. Strategimøde 
Besøg af den Spanske skole er vendt på bestyrelsesmødet. Der bliver bl.a et 
fælles arrangement på skolen den 28 marts, med kaffe og kage. De 
bestyrelsesmedlemmer der ikke har nogle spanske gæster boende, klargør 
diverse ting til arrangementet. 
 
Bestyrelsen har besluttet at arrangere en koncert med Ole Gas Band på skolen 
fredag den 23 oktober. Derfor indgåes der snarest en kontrakt med bandet. 
 

9. Skolekredsen 
Intet nyt. 
 

10.  EVT 
Den gratis frugtordning som skolen har været heldige at få EU-midler til i 
skoleåret 2019/2020 blev vendt og om der igen skal søges EU-midler til 
frugtordningen i skoleåret 2020/2021. Denne beslutning er udskudt til næste 
bestyrelsesmøde 12 marts. 
 

11.  Næste møde  
 Næste bestyrelsesmøde er fastlagt til torsdag den 12 marts. 
 Fremadrettet er der blevet besluttet at holde bestyrelsesmøder første    
 torsdag i måneden, i ulige uger.  
 For april er bestyrelsesmødet dog fastlagt til torsdag den 23. 
 

12.  Evaluering af mødet 
 Fint møde. 

 
 
 

 
 

 


