
Referat af bestyrelsesmøde den 13 januar 2020 på Ørding Friskole 
 
            Fremmødte: Preben S.- Lene S.- Pia J.- Jesper J.- Lene L. 
            Fremmødte lærere: Jens Jørgen – Hanne W. 
 

1. Godkendelse af dagsorden, samt underskrive referat fra d. 11 december 
Dagsorden og referat godkendt. 
 

2. Dagligdagen 
Der er en god stemning på skolen og godt samarbejde blandt lærerne. 
Karin Frøkjær er i praktik i 0-1 kl på Ørding Friskole i januar måned.  
Ørding Friskole holder besøgsdag, hvor eleverne må invitere bedsteforældre, 
naboer, søskende mfl til en hyggelig formiddag på skolen. Der vil være 
forskellige sange og underholdning som eleverne står for. De vil desuden blive 
serveret kaffe og brød. 
Foreningen Røg og Spis har kontaktet Ørding Friskole med henblik på om 
skolen vil være interesseret i at afhente overskydende frugt og grønt fra en 
butik på Mors. Brian vil i en forsøgsperiode afhente frugt og grønt, som så kan 
afhentes gratis på skolen. 
 

3. Økonomi 
Margit arbejder på årsopgørelsen for 2019.  
Det tidlligere lagte budget for 2020 viser et lille underskud. Margit er dog 
blevet opmærksom på at tilskudet til specialundervisningen er sænket, 
hvorfor budgettet i stedet vil give et underskud på ca 100.000kr. 
 

4. Bygninger 
Der afventes nyt om nedrivning af den smedemuseet. 
Bygningsudvalget mødes med Hanne og Brian for at planlægge næste 
arbejdsdag. 
Der er opstået en utæthed på gangen foran SFO.Tømrermester Søren Nygård 
bliver kontaktet med henblik på at udbedre skaden. 
 

5. Kaffepause 
Hyggeligt indsalg. 
 

6. Detektiverne 
Punktet overgår til næste bestyrelsesmøde. 
 



7. Stategimøde 
Besøget af de 26 unge fra De kanariske Øer 
 blev drøftet på aftenens møde. 
 

8. Skolekredsen 
Punktet udgår denne aften. 
 

9. EVT 
Evaluering af hovedrengøring.  
Fint fremmøde og rigtig hyggelig stemning på årets første hovedrengøring. 
De familier der var forhindret at møde denne dag tildeltes en anden 
arbejdsopgave. 
 

10.  Næste bestyrelsesmøde  
 Næste bestyrelsesmøde er fastlagt til torsdag den 6 februar. Den første del af    
 mødet vil blive afholdt sammen med bestyrelsen og leder af Børnehuset. 
 

11. Evaluering 
Fint møde. 

 
 
 


