
        Referat af bestyrelsesmøde den 5 august 2019 på Ørding skole 
 
            Fremmødte: Prebens.- Jesper J.- Karina T.- Pia J.- Lene S.- Louise N.- Lene J. 
            Fremmødte lærer: Karen B.- Jens Jørgen- Hanne w. 
 

1. Godkendelse af dagsorden, samt underskrive referat fra 3 juni 2019 
Dagsorden og referat godkendt. 
 

2. Dagligdagen 
Anni Sund er ansat fra 1 august, 25 timer ugentlig, som handicaphjælper for 
for dreng med diabetes. Hendes løn finansieres via statsstøtte. 
 
Der starter ny familie pr 1. august på Ørding Friskole, med 2 børn på skolen. 
Henholdsvis 0. Kl og 2. Kl. 
 
Der forventes at skolen modtager special støtte til 6 børn. 
 
Gabriela fra Colombia, som er udvekslingsstudent vil være med på skolen de 
næste 6 måneder, hvor hun hovedsageligt vil følge Hanne og Simon. 
 

3. Økonomi 
Balancen pr 30 juni står i nul. Hvilket er bedre end forventet, da der blandt 
andet er brugt mindre vikar timer end budgettet. 
 

4. Sponsordag 
Dagen startes på skolen med fælles morgenmad. Der søges sponsorer til 
morgenmaden blandt de lokale erhvervdrivende. 
Derefter starter sponsorløbet på rute i byen. 
Der vil derefter være diverse aktiviter på sportspladsen. 
Bestyrelsen mødes på skolen 6/9 kl 17:00 til opsætning af borde og stole mm. 
 

5. Bygninger 
I løbet af sommerferien er der blevet skifte en radiator. Der har desuden være 
indtrængende vand i kælderen, som er blevet suget ud igen. 
Vinduet i bogdepotet  er utæt og skal skiftes. Derfor indhentes tilbud fra 
tømmer. 
 

6. Hovedrengøring 



Skoleåret starter med hovedrengøring fredag 9 august, hvor 1. hold forældre 
deltager. Som sædvanlig starter rengøringen kl 16 og der vil blive lavet 
aftensmad til alle forældre og børn. 
 

7. Kaffepause  
Som altid dejligt med med lidt lækkert 
 

8. Evaluering af grillaften 
Der må konkluderes det var en hyggelig grillaften med mange fremmødte. 
 

9. Strategi møde 
Der er tidligere indgået samarbejde med 2 udlandske skoler, henholdsvis i 
England og Spanien. Der videre udvikles på samarbejdet med skolerne. 
 Efter planen startes der på emmet ”vikinger” med den engelske skole. 
Der er planlagt besøg af den spanske skole i juni måned 2020, hvor 5-7 kl skal 
være værter. 
 

10. Koncert/ underholdning 
Afvikling af koncerten med Nikolaj og Piloterne- duo, blev debatteret.  
Der blev blandt andet besluttet at billetterne skal sættes til salg for 200 kr pr 
styk, samt DJ Boogie skal spille efter koncerten.  
 

11. EVT 
Der var været hærværk på skolens område igen. Derfor indhentes der tilbud 
på etablering af videoovervågning på skolens område, samt evt 
Børnehusetsområde. 
Børnehusets bestyrelse kontaktes med henblik på videoovervågning af deres 
område. 
 

12. Næste møde 
Næste bestyrelsesmøde er fastlagt til mandag den 2 september kl 19:00. 
 

13. Evaluering af mødet  
Godt møde. 
 
 


