
 
 

 

Referat af bestyrelsesmøde  

d. 8. Okt 2020 kl 19.00  

Ørding friskole  

Fremmødte: Hanne, Kristine, Lene, Jesper, Morten, Louise og 

Karina.  

  

  

1. Godkendelse af dagsorden, samt underskrive referat fra d. 17. september 

2020  

2. Dagligdagen:  

Hanne orienterede om:  

 Julie Kjærgaard er startet i Karinas stilling, Karina er sendt godt afsted 

på uddannelse.  

 Karina Olesen er ansat som ny sekretær, ud af et ansøgerfelt på 10, hun 

har arbejdet 18 år på BST arbejdsmiljøcenteret i Erslev. Der tages kontakt 

til friskoleforeningen i håbet om, en nærliggende institution, også kunne 

bruge lidt sekretærtimer, så hun på sigt, kan få flere timer.  

 Corona spøger stadig, svømmeundervisningen er tilpasset med kapaciteten 

i Jesperhus.  

Jyttemad er nu ”Jytte Delivery”, det leveres i klasserne.  

2 dannelsesture er udsat, til 2021.  

Man er påpasselige med at eleverne ikke har for meget omgang på tværs af 

årgange, personalet er løbende blevet testet, men alle heldigvis negative.  

 Fyraftensmøderne er veloverståede, der var ikke det helt store 

fremmøde til alle møder. I 2.-3. klasse var der en lidt længere snak om 

trivsel, her er allerede justeret i skemaet, så de oftest har 2 lærer på, til 

at skabe den nødvendige ro, og der spores bedring.  

 Der er bestilt nyt telt til Sillerslev beboerforening til 2800 kr., skolen 

beholder det gamle telt.  

 Der er igen problemer med aktive børn på P-pladsen, det er ikke kun 

nuværende elever, der er problemet.  

3. Økonomi  

 Balancen pr. 30./9. Ligger over vores forventning, der er kontoer, der 

endnu ikke er blevet brugt, så meget som forventet, f.eks. vedligehold.  

4. Koncert 19. marts 2021  

 Punktet udsat.  

 



 
 

5. Evaluering af arbejdsdag  

 En effektiv arbejdsdag, vi nåede det samme, som på en almindelig 

arbejdsdag.  

Vi skal i bestyrelsen overveje hvad formålet med arbejdsdagen er, er det 

socialt, eller udelukkende af praktiske årsager. Et forslag er at 

arbejdsdagen slutter kl. 12 med fællesspisning, for at tilgodese det sociale 

aspekt.   

6. kaffe  

7. Hyppighed af bestyrelsesmøde  

 Punktet udsat.  

8. Udviklingsplan  

 Lene har gennem sit arbejde været på kursus i fundraising, og har 

erfaret, at der er mange penge at søge. Det blev besluttet at udsætte 

ambassadørmødet til januar, Lene undersøger datoer og sætter til 

“afstemning” pr mail. Da Corona formentlig ikke slipper taget i os foreløbigt, 

skal der måske tænkes ud af boksen i forhold til alternative måder at 

afholde ambassadørmødet. På næste bestyrelsesmøde skal der drøftes en 

plan A og B.  

9. Forsikring  

 Vores forsikring dækker ikke, hvis en ufaglært “træfælder” fælder 

træerne.  

Der søges tilbud hjem, på professionel træfældning, Jesper får et tilbud 

hjem og Morten spørg elværket.  

Evt  

 Høringsfasen for bustider er over os, Hanne melder tilbage at vi 

overordnet set er tilfredse.  

Der er kommet en skærm op ved købmanden, som kommunen har doneret, 

Lene er “nyhedsansvarlig”, hvis man ønsker noget på skærmen.  

Lene slog et slag for morshandels webside, med julegaveideer.  

 

Næste møde er torsdag d. 19. november kl. 19.00  

 

Evaluering af mødet  

 Godt møde, dejlig kort og præcist. (1 time og 9. minutter), flere af dem 

tak :0)  
 


