
Referat til Bestyrelsesmøde 

d. 25. november 2021 kl. 19.00 

Ørding friskole 

Tilstede: Hanne, Jens Jørgen, Kristine, Lars, Søren, Karina, Pia, Lene, Morten og 

Jesper. 

Godkendelse af 
dagsorden, samt 
underskrive referat fra 
d. 23. sep. 2021 

 Alle 

Dagligdagen Der har været flere ”almindelige” 
arrangementer, friskolefest, Gospel, 
”Spiser sammen”, svømmeundervisning 
og ture ud af huset, og vi har nydt det, 
men så kom Corona (igen) på 
dagsordenen, og hverdagen har ændret 
sig derefter. 
Indtil videre har vi ikke haft Corona 
indenfor. 
Derudover har der været et par 
sygemeldinger, men den ”gamle garde” 
har holdt skibet flydende på skønneste vis, 
en kæmpe tak til personalet.  
Hanne har skrevet ind til kommunen ved 
høringsrunden ang. busforbindelse. Det 
ligger bestyrelsen og skolen meget på 
sinde, at vi har en ordentlig busforbindelse 
til og fra Ørding. 
Bestyrelsen var ude og ”banke på” hos de 
4 mulige familier, til kommende 0., 2 
familier mødte op til infomødet og efter 
en ekstra rundvisning og der er indskrevet 
en elev til 0. årgang. 
Der kommer en pige til 2. klasse og ser 
skolen i weekenden.   
Desværre har vi også fået en udmelding i 
6. klasse. Skolen er meget glade for de nye 

Hanne 



”by pedeller”, det er skønt med en 
hjælpende hånd 

Økonomi Vi følger umiddelbart budgettet med et 
lidt mindre underskud end forventet.  
 

Lene S. 

Opsamling på APV Kristine har informeret bestyrelsen om 
skolens APV, denne kan findes i mappen 
på lærerværelset. 
Akustikken i gymnastiksalen drøftes 
efterfølgende, det overvejes om man kan 
sætte gulvtæppe op bag ribberne. 
Hvis det ikke er nok, kan man evt. forsøge 
med felter af troldtekt i loftet.    
Varmen i storeklassen kan evt. afhjælpes 
med gulv ventilatorer, evt. isolering af 
bogdepotet eller solfilm på vinduerne. 

Kristine 

Opsamling Brandsyn Hanne udleverer et bilag fra brandsynet 
og gennemgik denne med bestyrelsen. 
De problematikker der blev fundet på 
vejen rundt, er allerede effektueret/under 
effektuering. 

Hanne/Lars 

Udvalgene fortæller 
(Evaluering af 
arbejdsdag, rengøring 
og Træfældning) 

Hovedrengøringsdagen forløb 
uproblematisk.  
Arbejdsdagen: der var ikke alt for mange, 
på trods af den lille flok, blev der gået til 
den og der blev nået mange af tingene på 
listen.   
Forrige weekend blev der fældet 2 små og 
2 store træer ved gymnastiksalen og en 
stak omme i børnehaven. De værste træer 
er væk, måske der kommer lidt mere til 
foråret.  
Landsbypedellerne har været i gang, i 
området omkring os, der er blevet klippet 
hæk og fjernet blade. Morten er kontakt 
person til dem.   

Alle 

Udviklingsplan Alle grupper, minus event og ung 
grupperne har mødtes. Der meldes om 

Lene S. 



gode møder i de grupper, hvor bestyrelsen 
er repræsenteret.  
Næste store møde er 25. januar kl. 19 på 
Ørding friskole.  

Lejekontrakt 
Børnehuset 

Vi har fået et påbud fra Styrelsen for 
Undervisning og Kvalitet 
ang. udlejningen af lokalerne til 
børnehaven, her arbejdes på en god 
løsning for alle.   
Lene svarer styrelsen for undervisning og 
kvalitet inden 14 december, Hanne 
kontakter revisor, Pia kontakter Jesper 
Seerup.  

Lene S. 

Kaffe  Alle 

Kommende skoleår I enkelte fag går vi fra 2 til 3 årgange 
næste skoleår. 
Branding af alt det gode, hvordan gør vi? 

Alle 

Evaluering af 
Områdedag 

En rigtig hyggelig dag, fedt med 
konkurrencerne og alle gaverne, skønt at 
alle børn kunne være med, da det var 
gratis.  

Alle 

Evaluering af Koncert En fin koncert, endnu engang høj og god 
stemning. Aftenen giver et lille overskud, 
på trods af de alt for ”billige” priser i 
baren.  

Alle 

Frugtordning Frugtordningen fortsætter indtil videre 
frem til sommerferien. Skolen dækker selv 
udgifterne.  

Alle 

Skolekredsen Skolekredsen fortsætter stille og roligt, By 
pedellerne er et rigtig fint alternativ, i 
forhold til en hjælpende hånd med 
området. Lene arbejder videre med 
skolekredsen.  

Alle 

Datoer for 
bestyrelsesmøder 2022 

Næste møde onsdag d. 19. januar. 
 

Hanne-Pia 

Evt: Volleybane, der er taget kontakt til Anders 
Dam, når frosten sætter ind, startes 
arbejdet.  

Alle 



Skolens lokaler, i forhold til foreninger og 
Corona: Skolen giver information til 
brugere af huset, hvis en elev eller ansat 
skulle få Corona, så må de tage stilling til 
hvordan de forholder sig. 
LUS: Forældrene i bestyrelsen opfordrer 
OGSÅ alle til at få tjekket og kæmmet.  
Der er styr på julegaverne til personalet. 

Evaluering af mødet 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


