
          Referat af bestyrelsesmøde den 7 oktober på Ørding Friskole 
 
 
              Fremmødte: Preben S.- Karina T.- Louise N.- Jesper J.- Pia J.- Lene S.- Lene J. 
              Fremmødte lærer: Jens Jørgen- Karen B.- Hanne w. 
 

1. Godkendelse af dagsorden, samt underskrive referat fra d. 2 september  
Dagsorden og referat godkendt. 
 

2. Dagligdagen  
Der har været 2 vellykkede arrangementer på skolen. Godt fremmøde og god 
stemning. 
Dagligdagen går med faglig fordybelse og nu er skolen startet op på en 
spændende emneuge. 
Fortiden urolige frikvarter, 3-5 elever der ”eksplodere”. Nødvendig med 
ekstra gårdvagter i frikvartererne så pt oppe 3 gårdvagter.  
Skolen har ansat Annegrethe som er uddannet folkeskole lære. Hun er ansat 
under fleksjobordningen, hun skal være med nogle timer torsdag og fredag, 
eller som vikar.                                                                          
 

3. Økonomien  
Balancen pr 31/8 ser fin ud, endda noget bedre end budgetteret. 
 
Skolen er blevet kontaktet af Peter Houlberg Salomonsen fra læreforeningen 
angående lønstigning til skolens lærer og leder. 
Han har fået beskrevet skolens forsatte udfordringer og er indforstået med at 
lønstigningen udgør et minimum på 160kr plus feriepenge pr fuldtidsstilling 
Pr måned fra august 2020.  
 

4. Forældre samarbejde 
Der har tidligere været forsøgt med en årlig skole/hjem-samtale og mulighed 
for yderligere en samtale.  
Fremadrettet vil der igen være to årlige skole/hjem-samtaler. 
 

5. Busser 
Processen for busafgange i skoleåret 2020/2021 er i gang.  
Ørding skole har som sædvanligt sendt krav og ønsker ind, idet der er 
høringsfrist frem til 1 november. 



Vi håber de denne gang vil lade bus 706 afg 13:34 forsætte, idet der er en del 
børn der bruger denne afgang. 
 

6. Bygninger 
Idet der over længere tid er foregået hærværk og drengestreger på skolens 
samt Børnehusets områder, har skolebestyrelsen og bestyrelsen i børnehuset 
besluttet af få installeret fælles videoovervågning af hele grunden. 
 
Der indhentes tilbud på udskiftning af samtlige låse på skolensbygninger, da 
der forsvundet flere ting fra skolen på uforklarligvis. Tilbuddet forventes at 
forelægge på næste bestyrelsesmøde. 
 
Arbejdet med at understryge skolens tag skal påbegyndes og derfor opstilles 
der stillads som der kan arbejdes fra. 
 

7. Kaffepause 
Dejligt som altid 
 

8. Stategimøde 
Skolen ønskes synliggjort via skolens Facebook. Billeder og videoer virker 
godt, flere tiltag i den retning. 
 

9. Evaluering af bestyrelses kursus 
Bestyrelsen samt skoleleder har deltaget i et kursus på Lødderup skole.  
Godt spændende og lærerig kursus, hvor regler og love for bestyrelsesarbejde 
blev gennemgået. 
 

10. Evaluering af Sponsordagen  
Hyggelig dag med okay fremmøde, men tid til nytænkning evt cykelløb 
fremfor løb. 
Nye tiltag drøftes på netværksmøde, hele bestyrelsen har mulighed for at 
deltage på dette netværksmøde. 
 

11.  Evaluering af koncert 
Godt og vellykket arrangement. 
Bestyrelsen ser gerne flere lignende arrangementer. 
 

12. EVT 



Der er forældre der efterspørger muligheden for skolefoto hvert år, derfor 
overgår punktet til næste bestyrelsesmøde. 
 

13. Næste møde 
Næste møde er endnu ikke fastlagt, idet næste bestyrelsesmøde ønskes delvis 
afholdt sammen med børnehuset og derfor afventes fælles dato. 
 

14. Evaluering af mødet 
Der blev ikke evalueret på bestyrelsesmødet denne aften. 
 
 
 
 

 
 

 
 


