
           Referat af bestyrelsesmøde den 13 december 2017 på Ørding Friskole. 
 
 
             Fremmødte: Preben S.- Søren S.- Tommy N.- Jane O.- Pia J.- Lene J. 
            Fremmødte lærer: Karen B.- Jens Jørgen- Hanne w. 
 

1. Godkendelse af dagsorden, samt underskrift af referat fra den 20 november 2017 
Dagsorden og referat godkendt. 
 

2. Dagligdagen 
Hanne refererer fra dagligdagen. 
Travl tid med mange arrangementer. Gode tilbagemeldinger med ros for arrangementerne. 
Laura vil fremover være klasselærer i 2-3 kl. og Karen vil forsat være klasselærer i 0-1 kl. 
5 kl. har været på Tange El-museum, spændende og lærerig tur. 
Sonja er sygemeldt i december og til midt i januar. 
Michela er i praktik på skolen i 3 måneder. 
 

3. Regnskab 
Regnskabet for 2017 ser godt ud. Større overskud end budgetteret. 
 

4. Investering 
Der ønskes fra skolens side at investerer i følgende ting: 2 nye ovne til skolekøkken, plint til 
gymnastik, vægte til natur og teknik, højtalere til musik/morgensang, hæve/sænke 
effekten på køkkenbordene i skolekøkkenet repareret, nye mål til fodboldbanen i 
skolegården, service og bestik til skolekøkken, mm 
 

5. Bygninger 
Taget på skuret i børnehaven skal repareres. Tilbud på forskellige reparationsmuligheder 
indhentes. 
Gulvet i gymnastiksalen skal renoveres. Morsø Gulvservice har givet et tilbud på 
renoveringen. Tilbuddet omfatter: afslibning og lakering af gulvet, nye optegninger og 
manglende opklodsning af gulvet, et enkelt sted genetableret, pris 45.625 kr inkl. Moms. 
Renoveringen kan evt foretages i uge 7. 
 

6. Kaffe og kage 
Dejlig indslag 
 

7. Evaluering af skolefest 
Hanne har haft evaluerende møde med friskolefestudvalget, som ønsker lettere 
indbærings muligheder af borde og stole mm, evt mulighed for at køre med trailer helt hen 
til cafeen. Mulighederne undersøges nærmere.  
 

8. EVT 
Nytænkning af julefrokosten er blevet drøftet på aftenen møde. 



Muligheden for maskinvask af samtlige gulve på skolen, 2 gange årligt er vendt i 
bestyrelsen. 
Bedre udsugning/ventilation i skolekøkkenet er ønskeligt, muligheder og pris undersøges 
nærmere. 
 

9. Næste møde 
Næste møde er fastlagt til mandag den 22 januar 2018. 
 

10. Evaluering af mødet 
Godt møde. 
 
 
    


