
Referat af bestyrelsesmøde den 5 november 2018 på Ørding Friskole 
 
 
            Fremmødte: Preben S.- Jesper J.- Jane O.- Pia J.- Lene J. 
            Fremmødte lærer: Jens Jørgen- Karen B.- Hanne w. 
 

1. Godkendelse af dagsorden, samt underskrifte referat fra d. 1 oktober 2018 
Dagsorden og referat godkendt. 
 

2. Dagligdagen 
Hanne refererer fra dagligdagen. 
 
For tiden er der skole-hjemsamtaler. Forsøgsmæssigt tilbydes 1 årlig samtale 
evt 2 samtaler hvis det skønnes nødvendigt eller hvis forældrene har ønske 
om en ekstra samle. 
 
Her i efteråret har skolen haft 2 spændende emneuger. Den ene med emnet 
”motion” og den anden med emnet ”musik” hvor skolen besøgte Musikkens 
hus i Ålborg. 
 
Skolen har investeret i nyt it-udstyr, så som pc-skærme, harddiske, 
mikrofoner, højtalere mm, samt ny forstærker til gymnastiksalen. 
   
Alle skolens børn har invitationer med hjem til ”åben skole”. Ligeledes deler 
bestyrelsesmedlemmerne invitationer ud om åben skole arrangementet, til 
relevante børnefamilier i lokalområdet. 
 
Den 13 november kommer en tidligere elev og holder foredrag om et projekt i 
Rumænien, som skolen tidlligere har støttet økonomisk. 
 
Der vil i det nye år ske personale ændring, da Kristine som har orlov til at 
passe hendes syge barn, sandsynligvis vil komme tilbage på skolen først på 
året. I den forbindelse er det besluttet at opsige Jeanette pr 1 januar 2019. 
Sonja er sygemeldt foreløbelig en uge. 
 

3. Regnskab 
Intet nyt under regnskab. 
 



4. Generalforsamling 
Forårets generalforsamling vil blive afholdt onsdag den 27 marts 2019, kl 
19:30. 
 

5. Forældrehåndbog 
Forældrehåndbogen som uddeles til nye elver på Ørding Friskole revideres til 
en ny 2019 udgave. Det foretages af Hanne W.,  Jane O. og Lene J. først på 
året i 2019. 
 

6. Stategi 
Skolens fremtidige stategi blev debatteret på aftenen bestyrelsesmøde. 
Der ønskes fremadrettet en ”rød tråd” og evt et samarbejde med børnehuset. 
 

7. Lønforhandlinger FSL 
Der opfordres til lønforhandlinger af FSL. Bestyrelsen vil følge op på 
opfordringen og debatterer emnet på næste bestyrelsesmøde. 
 

8. Kaffepause 
Dejligt indsalg  
 

9. BMX bane 
Der er ønske om at etablerer en BMX bane på jordstykket bag 
parkeringspladsen. Banen vil blive etableret i forbindelse med det nye 
indgangsparti bliver lavet. 
 

10. Fælles pædagogisk foredrag 
Der er positive tilbagemeldinger fra øens øvrige Friskoler om at afholde et 
fælles pædagogisk foredrag i november 2019. 
Der etableres et udvalg på tværs af de 7 Friskoler. Ørding Friskole deltager 
med: Pia J., Lene J., og Karen B. 
 

11. Branding 
Der arbejdes videre med skolens nye logo, ligeledes opdateres skolens 
hjemmeside og der arbejders videre skolens nye youtube kanal. Desuden 
arbejder bestyrelsen videre med flere nye ideer. 
 

12. Indgangsparti 
Punktet overgår til næste bestyrelsesmøde. 
 



13. Julegaver 
Skolensjulegaver til personalet købes af Pia J. 
 

14. EVT 
Bestyrelsen har drøftet bedre fremtidig samarbejde mellem skole-hjem/elev. 
Desuden at drøfte elevtrivsel på skole-hjemsamtalerne. 
Det er bestyrelsens holdning at elver der ødelægger skolens inventar mm, selv 
betaler for anskaffelse af noget nyt!. 
 

15. Næste møde 
Næste bestyrelsesmøde er fastlagt til mandag den 3 december. 
 

16. Evaluering af mødet  
Godt møde. 
 

  
  
 


