
           Referat af bestyrelsesmøde 7 maj 2020 på Ørding Friskole 
 
            Fremmødte: Pia J.- Preben S.- Jesper J.- Lene S.- Louise N.- Lene J. 
            Fremmødte Lærer/underviserer: Hanne w.- Margit K.- Simon w.- Thomas K. 
 

1. Godkendelse af dagsorden, samt underskrive referat fra d. 23 april 
Dagsorden og referat godkendt. 
 

2. Dagligdagen  
Hanne referer fra dagligdagen 
Jens Jørgen er forsat sygemeldt, men håber at være klar til skoleåret 
2020/2021. 
Få ansøgninger til musiklærestillingen. 
Margit ønsker at blive vikar på skolen i det nye skoleår. 
Ditte ansættes til rengøring fredag, desuden bliver hun vikar i SFO. 
Hanne foreslår at købe en tipi til anvendelse i undervisningen og evt til 
overnatning. I stedet for årets lejerturer for som ikke kan gennemføres på 
forsvarlig vis i år pga af Coronavirussen. 
 

3. Økonomi 
Sidste nyt fra sekretæren er pr 31/3 hvor budgettet fulgtes. 
 

4. Arbejdsvilkår for lederen 
Hanne frem kommer med sine ønsker/krav i forhold til forsat at være leder på 
Ørding Friskole. 
Fremadrettet ønskes der mere samarbejde med Børnehuset og skolekredsen. 
En skole der står for, natur, kultur og fællesskab. 
Ørding Friskole skal være mere ”synlig” på hele syd Mors, evt samarbejde 
med diverse beboerforeninger. 
Der skal ansættes en lærer i stedet for Margit som har opsagt sin stilling fra 1 
juli. 
Hanne ønsker tid til en ugentlig sekretær dag, samt mindre undervisningstid 
fremadrettet. 
Skolen skal ikke anvende ”salamimetoden” ved faldende børnetal, men der 
skal forsat være mulighed for lejerture mm, også ture ud af huset i SFO. 
Bestyrelsen skal være mere synlig. Give positive tilbagemeldinger til 
personalet, samt rose personalet for deres indsat ved diverse arrangementer. 
Ansættelse af personale til rengøring fredag. 
Bestyrelsen er villig til at imødekomme ønskerne. 



5. Pause 
Der er købt sandwich til aftenen bestyrelsesmøde. 
 

6. Lærestillinger 
Mandag den 18 maj fra kl 16 vil der være jobsamtaler.  
Samtalerne vil være med ansøgere til musiklærestillingen, samt til 
fastansættelses samtale med Mai bakdal som vikariere i ”Laura stilling”, samt 
med Ninna som vikariere i ”Karen stilling” 
 

7. Lejerture 
Årets lejerture aflyses pga af Coronavirussen, da det ikke vurderes muligt at 
gennemføre turene i henhold til sundhedsmyndighederne anbefalinger. 
Der arbejdes på at gennemføre en endagstur for 7. kl som afslutning. 
Muligheden for at købe en tipi til brug på skolen i stedefor årets lejerture, 
undersøges nærmere. 
 

8. 6-7 klasse 
Der bliver skolestart for 6-7 kl mandag den 18 maj. 
Det bliver nødundervisning med korte skoledage, med undervisning i 
hovedfagene dansk, matematik, samt sprog. 
6. kl får midlertidig klasselokale i maskinrummet og 7. Kl forbliver i det 
normale klasselokale. Fælles for begge klasse er, at de anvender SFO’s 
bagtrappe som ind-og udgang. 
Der vil blive opsat et stort telt som 6-7 klasse kan anvende i frikvartererne, 
samt i undervisningen. 
Der vil desuden blive opsat en toiletvogn som de 2 klasser skal anvende til 
håndvask og toiletbesøg. 
 

9. EVT 
Forsikringen har været kontaktet i forbindelse med risikovurdering det nye 
forsikringsselskab har fremsendt til skolen. 
Ifølge forsikringen vil risikovurderingen ikke få konsekvenser for skolens 
forsikringdækning eller Præmie. Hvorfor der ikke udbedres nogle af 
forholdene. 
 
Arbejdsdagen som skulle være afholdt i maj måned, bliver delt ud på 
individuelle arbejdsdage for de forskellige familier pga af Coronavirussen. 
Arbejdsudvalget kontakter de forskellige familier, for at få delt de forskellige 
opgaver ud. 



 
10.  Næste bestyrelsesmøde 

 Næste bestyrelsesmøde er fastsat til torsdag den 4 juni kl 19:00 
 

11.  Evaluering af mødet 
 Fint møde. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


